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------------------ 328 Kata Pengantar ewasa ini pemahaman banyak orang mengenai

hakikat dan makna perkawinan sangat kabur, rancu, dan barangkali juga keliru. Hal ini

disebabkan antara lain karena kurangnya pendidikan yang integral dan sehat di bidang

seksualitas dan perkawinan dari generasi ke generasi. Namun, penyebab utamanya ialah

karena perkawinan itu sendiri sedang dihayati oleh tidak sedikit pasangan dalam berbagai

semangat, bentuk, dan cara, yang sangat menonjolkan aspek individual dari kebebasan

manusia. 3Praktik kawin-cerai-kawin lagi di kalangan para selebriti sering menjadi tontonan

umum, bahan pembicaraan dan gosip yang sangat hangat dan menarik, baik di kalangan

orangtua maupun remaja. Bagi anak-anak dan remaja semuanya itu menjadi contoh dan

kesaksian yang sebenarnya tidak sehat dan tidak mendidik, sehingga mengacaukan dan

merancukan dalam diri mereka image atau gambaran mengenai perkawinan yang benar

dan sejati. Yang kami maksudkan sebagai praktik hidup perkawinan yang mengagung-

agungkan 1kebebasan manusia yang individualistis dan hedonistik ialah maraknya budaya

dan praktik perceraian, cohabitation dan de facto couples (= kumpul kebo), serta

perkawinan antara sesama jenis kelamin, baik yang barangkali sudah disahkan oleh suatu



UU Sipil maupun yang dijalani secara privat. Semuanya ini sungguh-sungguh mengaburkan

dan menggerogoti paham dan prinsip- prinsip fundamental dari perkawinan yang sejati.

3Paham dan nilai fundamental yang digerogoti itu terutama yang berasal dari hukum

kodrat, yakni nilai kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan, nilai sexual duality and

complementarity dalam relasi laki-laki dan perempuan, nilai monogam dan tak-

terputuskannya perkawinan, serta nilai kesetiaan. Sekarang ini banyak orang kurang

memahami, menghargai, bahkan semakin mempertanyakan tidak hanya sifat-sifat khas dan

tujuan-tujuan hakiki perkawinan, melainkan juga nilai dan kegunaan lembaga perkawinan

itu sendiri. Karena itu, buku 1ini dimaksudkan untuk mengetengahkan kembali ajaran dan

hukum Gereja Katolik mengenai perkawinan, sebagaimana digali oleh Gereja dari hukum

kodrat, dari hukum pewahyuan, serta dari perutusan yang diterimanya dari Yesus Kristus

untuk diemban di dunia ini. Buku ini tidak bertujuan untuk menampilkan paham

perkawinan yang konservatif, melainkan sebuah paham dan prinsip yang benar mengenai

perkawinan, yang diharapkan menjadi “Kabar Gembira tentang Keluarga” bagi setiap

individu, pasangan suami-istri, keluarga dan masyarakat sendiri. Akhirnya, 6dengan

membaca buku ini diharapkan agar orang-orang, khususnya Umat Katolik sendiri, kembali

menyadari betapa luhur dan tingginya panggilan hidup menjadi suami- istri, menjadi

orangtua dan pendidik dalam keluarga, serta betapa fundamentalnya peranan perkawinan

dan keluarga bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sehat. Keluarga

diharapkan kembali menjadi sumber keselamatan, tempat utama dan pertama proses

tumbuh-kembang manusia yang sehat secara jasmani, spiritual, kultural, dan sosial. Buku

ini seharusnya tidak membahas perkawinan dari sudut teologi moral. Namun, untuk

beberapa persoalan tertentu tema hukum sangat bersinggungan dengan tema moral.

Teologi moral dan hukum Gereja memang tidak bisa dipisahkan, apalagi bila menyangkut

tema perkawinan dan keluarga. Hukum sering kali merupakan perumusan aturan-aturan

moral dalam bahasa dan format hukum. 6Hukum positif yang baik juga berdasar pada

prinsip-prinsip moral yang solid dan rasional. Ketika dipersoalkan motivasi dan tujuan

sebuah norma hukum, sering kali yang dimunculkan ialah argumentasi moralnya. Karena



itu, di beberapa tempat buku ini terpaksa membahas tema tertentu juga dari sudut moral

kristiani. Selama millennium pertama Gereja Katolik tidak mengembangkan suatu

pengaturan yuridis mengenai perkawinan. Gereja lebih menyibukkan diri dengan

menggariskan norma-norma moral mengenai perkawinan dan menangani ajaran- ajaran

sesat. Hierarki Gereja melakukan intervensi hanya jika diperlukan, termasuk untuk

menetapkan norma-norma disipliner dalam rangka mengoreksi penyalahgunaan. Baru

pada abad ke-12 dan ke-13 para teolog dan kanonis merasa perlu mendefinisikan

perkawinan agar dapat menentukan apa yang perlu untuk sahnya perkawinan atau untuk

nullitas (kebatalan) ikatan nikah dalam kasus-kasus konkret. Kebutuhan praktis inilah yang

mengawali pengaturan yuridis, yang makin lama makin lengkap dan utuh. Hukum

Perkawinan yang sekarang ini berlaku terdapat dalam 7Kitab Hukum Kanonik (= KHK) yang

dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983. Kitab Hukum itu mengatur

perkawinan dalam 111 kanon, yakni dalam kanon 1055-1165. Hukum ini membarui dan

mengganti 132 kanon dari Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgasikan pada tahun 1917

(kan. 1012-1143). Dari kanon- kanon tersebut, buku ini membatasi diri untuk membahas

kan. 1055 sampai kan. 1062, agar ada ruang yang cukup untuk pemaparan yang lebih luas

dan mendalam. Delapan kanon ini sebenarnya merupakan ketentuan-ketentuan pengantar

saja untuk sakramen perkawinan dalam kodeks. Namun, justru karena itu kanon-kanon

tersebut memberikan doktrin umum dan prinsip-prinsip teologis-yuridis fundamental

mengenai perkawinan. Kanon-kanon itu akan selalu menjadi rujukan doktrinal dan

konseptual dalam menafsirkan kanon-kanon yang menyusul. Alur pembahasan 6dalam

buku ini mengikuti urutan kanon-kanon tersebut. Selain itu, buku ini juga membahas kan.

1063-1070 dalam satu judul tersendiri, yakni “pastoral pranikah”. Hal ini dimaksudkan agar

pembaca buku ini pada akhirnya tidak hanya mendapatkan pemahaman akan makna dan

prinsip yang benar mengenai perkawinan, melainkan juga mengetahui apa yang perlu

dilakukan dalam mempersiapkan perkawinan kristiani. Dengan demikian, perkawinan tidak

hanya dirayakan secara sah dan halal dari sudut yuridis, melainkan juga dihayati dalam

kesetiaan demi kesejahteraan suami-istri sendiri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat



seluruhnya. Buku 3ini diharapkan dapat menjadi sarana dan bantuan bagi mereka yang

berkecimpung dalam tugas penggembalaan umat, yakni pastor paroki, pemuka jemaat,

katekis dan para orangtua, terutama dalam memberikan katekese di bidang perkawinan,

baik sebagai katekese umum maupun sebagai katekese khusus untuk mendampingi

mereka yang sedang bersiap-siap menikah. 6Buku ini juga bisa dimanfaatkan sebagai

bahan bacaan bagi mereka yang berminat melakukan studi banding mengenai paham dan

pengaturan yuridis perkawinan dalam agama-agama. Para mahasiswa fakultas 9filsafat dan

teologi Katolik dapat menggunakan buku ini untuk membekali diri sebagai petugas

gerejawi di kemudian hari. Juga tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat luas untuk

6membaca buku ini dalam rangka mengenal secara lebih dekat doktrin hukum Gereja

Katolik mengenai perkawinan. Bagaimanapun juga buku ini tentu masih mengandung

banyak kekurangan, baik berupa kesalahan yang nyata maupun kelebihan atau kekurangan

dalam pembahasan tertentu. Karena itu, kami akan menyambut dengan hangat dan rasa

terima kasih setiap masukan dan sumbangan pembaca untuk mengoreksi, memperkaya,

dan memperluas pembahasan buku ini. 3A. Tjatur Raharso I Definisi Deskriptif Perkawinan

anon 1055, §1 dari Kitab Hukum Kanonik (KHK) menetapkan: “Perjanjian perkawinan,

dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka

persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan

suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh

Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Ketentuan kanonik tersebut memberikan

sebuah deskripsi, atau lebih tepat working definition tentang perkawinan dari sudut hukum

Gereja Katolik. Definisi semacam itu tidak ada dalam KHK sebelumnya (1917). Kanon ini

merumuskan dalam bahasa normatif ajaran magisterium Konsili Vatikan II mengenai

perkawinan, khususnya Gaudium et Spes no. 48.1 Menurut teks resmi berbahasa Latin,

ketentuan yang cukup panjang itu sebenarnya merupakan satu kalimat saja, yaitu sebuah

kalimat induk yang singkat dan sebuah anak kalimat yang cukup panjang. Kalimat induknya

berbunyi: “Perjanjian perkawinan 3antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan

diangkat ke martabat sakramen”. Sedangkan sisanya membentuk anak kalimat yang



menjelaskan “perjanjian perkawinan” sebagai subjek kalimat induk: “dengannya seorang

laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup,

yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan

pendidikan anak.” Induk kalimat di atas merupakan inti sari dari doktrin kanonik mengenai

perkawinan. Di situ dikemukakan ajaran tradisional Gereja mengenai 1perjanjian

perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Anak kalimat juga tidak kalah penting

dibandingkan dengan induk kalimat, karena di situ ditunjukkan unsur-unsur esensial dan

kodrati dari perkawinan. Anak kalimat mengandung isi atau objek, tujuan dan 1 Bdk. juga

Lumen Gentium (= LG), no. 11, 41; Apostolicam Actuositatem (=AA), no. 11. kekhasan

hakiki setiap perkawinan sebagai realitas natural dan duniawi. Dengan demikian, kan. 1055,

§1 tidak hanya menampilkan 3ajaran Gereja mengenai perkawinan antara dua orang

dibaptis (perkawinan sakramental), melainkan juga mengenai perkawinan antara orang-

orang yang tidak dibaptis (perkawinan non-sakramental atau natural). Baik perkawinan

sakramental maupun natural sama-sama bertujuan membangun persekutuan hidup suami-

istri, terarah kepada kesejahteraan mereka berdua serta kepada kelahiran dan pendidikan

anak. Perbedaannya, perkawinan antara dua orang yang tidak dibaptis berada pada level

natural saja, sedangkan perkawinan antara dua orang yang dibaptis kristiani diangkat dari

level natural ke martabat sakramental oleh Kristus Tuhan. Ini tidak berarti bahwa

perkawinan natural tidak bersifat suci. Sebaliknya, perkawinan natural, sejauh memenuhi

hukum-hukum yang ditanamkan oleh Allah Pencipta dalam kodrat atau hakikat

perkawinan, tetap harus disebut suci (res sacra). Rahmat mengandaikan dan mengangkat

kodrat (gratia naturam supponit et promovet). Karena harus merumuskan secara singkat

dan substansial, definisi atau deskripsi di atas mengandung bahaya menyederhanakan dan

bahkan memiskinkan 3realitas perkawinan yang sebenarnya sangat kaya. Kita perlu

mengingat regula hukum yang berbunyi: Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum

est enim ut subverti possit (“Setiap definisi dalam hukum sipil membahayakan, karena

mudah diselewengkan atau diputarbalikkan”).2 Karena itu, kiranya kita perlu mengurai

working definition yang sangat padat dan ringkas itu, 1agar kita dapat melihat kembali



seluruh kekayaan dan keindahannya. 1. Perkawinan sebagai Institusi Natural yang Berakar

dalam Hakikat Manusia dan Bersumber dari Misteri Kasih Allah Untuk memahkotai karya

ciptaan-Nya Allah menciptakan manusia. Ketika menciptakannya Allah bersabda: “Baiklah

Kita 1menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Kita” (Kej 1:26). Menurut Paus

Yohanes Paulus II di sini Allah seolah-olah memasuki Diri-Nya sendiri untuk mencari model

dan inspirasi di dalam misteri ada-Nya sendiri, yang dalam Kitab Kejadian sudah

diungkapkan dengan istilah “Kita/Kami ilahi”. Dari misteri Diri Allah ini lahirlah manusia

melalui karya penciptaan. “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya,

menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya

mereka” (Kej 1:27). Demikian juga, panggilan dan perutusan untuk mewujudkan paternitas

dan maternitas duniawi, yang ditunjukkan dengan perintah “beranak-cuculah dan

bertambah banyak” (Kej 1:28), juga mengandung dimensi “kesamaan” dengan Allah. 2

Iavolenus Liber 202 de R.J. Inilah yang membedakannya dengan paternitas dan maternitas

yang juga diberikan kepada ciptaan-ciptaan lain, terutama binatang-binatang menyusui.

Jadi, “Kita/Kami” ilahi menjadi model abadi bagi “kami/kita” manusia, terutama “kami/kita”

yang dibentuk oleh 1seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang nota bene diciptakan

menurut gambaran dan kesamaan Allah.3 Hidup dalam cinta-kasih yang autentik adalah

bentuk partisipasi manusia dalam kodrat Allah, karena Allah adalah kasih. Dengan hidup

dalam cinta-kasih menurut citra Allah (capax amoris), manusia mengalami kehadiran Allah

dan menghadirkan Allah dalam kehidupannya (capax Dei). 1Di antara orang-orang yang

tidak dibaptis pun dapat terjadi cinta-kasih yang demikian total dan autentik, entah yang

bersangkutan menyadari atau tidak bahwa itu adalah cerminan kasih Allah. Sedangkan di

antara orang-orang yang dibaptis atau di antara anggota-anggota Tubuh Kristus, cinta-

kasih demikian itu digerakkan dan dihidupi oleh Roh Kudus. Dalam sambutannya untuk

membuka Konvensi Gerejawi Keuskupan Roma pada tanggal 6 Juni 2005, Paus Benediktus

XVI mengajarkan bahwa perkawinan dan keluarga bukanlah hasil konstruksi sosiologis atau

buah dari situasi historis dan ekonomis tertentu. Sebaliknya, relasi pria dan wanita berakar

pada hakikat terdalam manusia, dan persoalannya hanya dapat dijawab dari dalam



martabat manusia itu sendiri. Perkawinan dan keluarga 6tidak bisa dipisahkan dari

persoalan yang selalu lama dan sekaligus selalu baru mengenai diri manusia sendiri:

siapakah aku ini? Apakah Tuhan ada? Kalau ada, siapakah Dia? Bagaimanakah wajah Allah

sebenarnya? Kitab Suci memberi jawaban tunggal dan menunjukkan konsekuensinya:

1manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan Allah sendiri adalah kasih. Karena itu,

panggilan untuk mengasihi merupakan panggilan khas manusia untuk menjadi sebuah

gambar yang autentik dari Allah. Ia menjadi “mirip” dengan Allah sejauh ia menjadi

manusia yang mencintai dan mengasihi.4 Dari relasi manusia dengan Tuhan itulah

bersumber ikatan yang tak-terputuskan antara roh dan badan, antara jiwa dan tubuh.

Manusia adalah roh yang mengekspresikan diri dalam tubuh. Tubuh dihidupi oleh roh yang

tak-dapat-mati. Karena itu, tubuh pria dan wanita bukanlah sekadar tubuh, melainkan

memiliki karakter teologis. Apa yang biologis pada manusia tidaklah semata-mata biologis,

melainkan ekspresi dan pemenuhan kemanusiaannya. Dengan demikian, seksualitas

manusia bukanlah aspek yang sekadar menempel atau dekat pada manusia, melainkan

merupakan bagian 3 Lih. Yohanes Paulus II, Surat kepada Keluarga Gratissimam sane, 2

Februari 1994, art. 6, dalam Enchiridion Vaticanum (= EV) 14: 174-176. 4 Benediktus XVI,

Address to Rome’s Ecclesial Diocesan Convention, 6 Juni 2005, dalam L’Oss. Rom.we, 15

Juni 2005, hlm. 6. integral dirinya. Hanya jika seksualitas diintegrasikan pada pribadi

manusia, barulah seksualitas itu bermakna.5 Dari kedua ikatan itu, yakni ikatan 1manusia

dengan Allah serta kesatuan tubuh dan jiwa dalam diri manusia, lahirlah ikatan ketiga, yaitu

ikatan antara pribadi dan institusi atau lembaga. Totalitas manusia mengandung dimensi

waktu, sehingga jawaban “ya” manusia melampaui saat sekarang. Dalam totalitas diri,

jawaban “ya” berarti “selalu”, dan itu membuahkan kesetiaan. Hanya dengan demikian

kesetiaan berkembang, memberi harapan di masa depan, dan memungkinkan anak-anak,

fruit of love, untuk menaruh kepercayaan kepada manusia dan masa depannya dalam

situasi-situasi sulit sekalipun. Secara konkret, jawaban “ya” 3pria dan wanita yang bersifat

personal dan timbal-balik membuka horison ke masa depan, demi otentisitas dirinya, dan

sekaligus terarah kepada anugerah hidup baru. Karena itu, “ya” personal itu haruslah “ya”



yang juga dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan “ya” seperti itu pasangan suami-

istri menyambut tanggung jawab kesetiaan secara publik. 1Tanggung jawab ini menjamin

juga masa depan masyarakat yang lebih baik. Tak seorang pun dari kita memiliki diri sendiri

secara eksklusif. Karena itu, setiap orang terpanggil dari dalam dirinya untuk mengemban

tanggung jawab publiknya. Sebagai sebuah institusi atau lembaga, perkawinan bukanlah

wujud campur-tangan yang tidak semestinya dari masyarakat atau dari otoritas publik,

seolah-olah sebuah pemaksaan dari luar atas realitas hidup yang sangat privat. Sebaliknya,

lembaga perkawinan merupakan tuntutan intrinsik dari perjanjian cinta suami-istri

(conjugal love) dan jati-diri terdalam pribadi manusia.6 Menurut Paus Benediktus XVI,

seandainya manusia mendengarkan dan mengikuti kodratnya sebagaimana dilukiskan

dalam kisah penciptaan, maka ia mengetahui dengan persis 3apa itu perkawinan dan

semua implikasi atau konsekuensinya. Sekiranya manusia sungguh-sungguh berakar dan

hidup menurut kodrat yang digariskan oleh Penciptanya, maka ia terdorong 14untuk

menjunjung tinggi perkawinan monogam. Sayangnya, aksioma “hidup menurut kodrat” ini

sekarang digantikan oleh aksioma lain, yakni volunt contrahere matrimonium sicut ceteri

homines (= menikah seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain). 3Dengan kata lain,

orang menikah menurut mode atau trend yang banyak dianut oleh orang-orang lain, yakni

perkawinan sebagai suatu relasi atau ikatan yang bisa diputus kapan pun menurut selera

atau kebutuhan. “Kalau pasangan- pasangan lain menikah, bercerai, dan menikah lagi,

mengapa saya tidak?” Karena itu, Paus mengajak 6kita semua untuk kembali kepada kodrat

dan kehendak Allah, bukan mengikuti kebiasaan atau “budaya” yang diperkenalkan oleh

dunia. Hanya dengan kembali kepada panggilan kodrati, manusia akan mampu

menghidupi perkawinan 5 Benediktus VI, Loc. Cit. 6 Ibid. sekali seumur hidup dalam

kesetiaan, sambil terus bertumbuh-kembang dalam kasih lewat penderitaan yang dipikul

bersama-sama oleh suami-istri.7 2. Perkawinan sebagai Perjanjian 3Perkawinan adalah

sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini

sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Pertama-tama perjanjian

ini digerakkan oleh cinta. Karena cinta dan demi cinta Allah menciptakan manusia, laki-laki



dan perempuan. Namun, kehendak dan karya Allah tidak selesai di situ. Ia sekaligus

memanggil mereka untuk saling mencintai. 2Sebagaimana Allah adalah cinta dan hidup di

dalam persekutuan cinta- kasih tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati laki-laki

dan perempuan daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan,

kesatuan, dan persekutuan hidup. Daya serta panggilan tertinggi dan terdalam untuk hidup

dalam persekutuan terwujud ketika seorang laki-laki dan perempuan mempersatukan jiwa

dan raganya secara tak-terpisahkan di dalam perkawinan.8 Perkawinan sebagai perjanjian

juga berdasar dan bersumber dari hakikat sosial manusia sendiri. Manusia diciptakan bukan

untuk hidup seorang diri saja (solitary). Pada dasarnya ia adalah pribadi “untuk yang lain”.

Ia tidak bisa menjadi diri sendiri kalau tidak “bersama dengan” dan “untuk” sesamanya.

Aspek sosial menuntut 14setiap manusia untuk berjumpa dan berinteraksi dengan

sesamanya, agar dapat memahami secara penuh hakikat dan identitas dirinya yang khas. Ia

bisa “bercermin” pada sesamanya untuk menemukan secara lebih dalam apa 1yang sama

dan yang berbeda, apa yang menyamakan dengan sesama dan yang merupakan kekhasan

dirinya. Kita dapat memahami sepenuhnya diri kita bukan di hadapan makrokosmos,

melainkan di hadapan mikrokosmos, yaitu pribadi sesama yang kita pandang sebagai “aku

yang lain”. Jadi, kita membutuhkan orang lain untuk memahami diri kita, untuk

mengungkap dan menggarap kapasitas-kapasitas kita. Demikianlah, manusia berelasi

dengan sesamanya bukan karena ia membutuhkan sesamanya atau memberi nilai

kepadanya, seolah-olah sesamanya itu sebelumnya tidak bernilai, melainkan karena ia

menemukan sesamanya sebagai “aku yang lain”, sebagai pribadi 1yang unik dan tak bisa

diulang. Bahkan pribadi yang lain dipandangnya 7 Lih. Dialog Paus Benediktus XVI dengan

para imam Italia, 24 Juli 2007, dalam L’Oss.Rom.we, 8/15 Agustus 2007, hlm. 7-8. 8 Bdk.

Yohanes Paulus II, Adhort. Ap. Familiaris Consortio (= FC) 22 November 1981, n. 11. Dalam

Kitab Suci Perjanjian Lama dikatakan bahwa ketika manusia melihat perempuan 2yang

diciptakan Allah baginya, ia berkata: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari

dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki” (Kej. 2:23). Oleh

karena itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan



istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej 2:24). sebagai sebuah nilai yang lebih

besar dari dirinya, karena oleh pribadi sesamanyalah ia sungguh-sungguh diperkaya,

dibantu untuk merealisasi dirinya, dan diarahkan kepada kesempurnaan 2hidupnya sebagai

pribadi manusia.9 Jadi, setiap relasi cinta, termasuk perkawinan, pada dasarnya merupakan

ungkapan seseorang yang membuka diri bagi sesamanya untuk menuju kepada

kesempurnaan hidup sebagai pribadi manusia. Karena itu, Gereja menggolongkan

sakramen perkawinan sebagai sakramen sosial dan eklesial, karena sakramen ini berkaitan

dengan martabat sosial dan relasional pribadi manusia, serta memberi misi yang khas

untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat dan 7di dalam Gereja. Sakramen

perkawinan bertujuan bukan hanya agar pasangan yang bersangkutan mencapai

kekudusan dan keselamatan kekal lewat perkawinan, melainkan juga untuk menjalankan

misi sosial di tengah-tengah masyarakat dan misi eklesial di dalam Gereja, yakni menjadi

sel masyarakat dan Gereja domestik. 2Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa

perkawinan selalu dipandang sebagai wujud pertama dan utama dari hakikat sosial

manusia.10 Hukum Gereja menggunakan dua istilah untuk mendeskripsikan aspek

perjanjian dari perkawinan, yaitu foedus (covenant) dan contractus (contract). 3Kedua istilah

ini sebenarnya sama-sama berarti perjanjian, namun masing-masing memiliki arti dan

kekayaan nuansa yang khas. Di antara kedua gagasan tersebut yang paling tua dalam

tradisi kanonik adalah gagasan perkawinan sebagai kontrak. Menurut sejarah doktrinalnya,

sejak abad ke-9 perkawinan sudah biasa disebut kontrak. Prinsip consensus non concubitus

facit nuptias (“kesepakatan, bukan persetubuhan, membuat perkawinan”) menunjukkan

bahwa gagasan kontrak sudah ada dalam Hukum Romawi.11 2.1 Perkawinan Sebagai

Kontrak Kata “kontrak” sangat sering dipakai dalam KHK untuk banyak hal. Sebagai kata

benda istilah itu dipakai 9 kali. Sebagai kata sifat (contractus,-a,-um) ada 6 kali

penggunaan, dan sebagai kata kerja (contrahere) istilah itu digunakan sebanyak 25 kali.

Berkaitan dengan perkawinan, istilah “kontrak” (contractus) jauh lebih banyak dipakai

daripada kata “perjanjian” (foedus), antara lain dalam (i) kan. 1055, §2 berkaitan dengan

sakramentalitas perkawinan, (ii) kan. 1086, §3 berkenaan dengan presumsi keabsahan



pernikahan, bilamana dalam perkawinan beda-agama salah satu pihak dianggap oleh 9 J. I.

Bañares dalam Exegetical Commentary on The Code of Canon Law, ed. by Ángel Marzoa,

Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña, vol. III/2, ed. 3, Ediciones Universidaded de Navarra,

S.A. (EUNSA), Pamplona 2002, hlm. 1036. 10 Gratissimam sane, 7no. 7. 11 J. F. Castaño, “Il

matrimonio è contratto? (Quaestio disputata)”, dalam Periodica 82 (1993) 438. Kiranya bisa

ditambahkan 6di sini bahwa gagasan perkawinan sebagai sebuah contractus merupakan

tradisi Gereja Latin, sedangkan gagasan perkawinan sebagai foedus merupakan tradisi

Gereja-Gereja Timur, baik Katolik maupun non-Katolik. umum 86sebagai sudah dibaptis

atau baptisnya diragukan, (iii) kan. 1097, §2 6dalam kaitan dengan kekeliruan mengenai

kualitas pribadi orang, yang membuat kesepakatan nikah tidak sah.12 Hukum Romawi

memiliki definisi kontrak demikian: est pactio duorum pluriumve in idem placitum

consensus (= perjanjian adalah kesepakatan dua atau lebih orang mengenai kehendak

yang sama).13 Sedangkan menurut kamus hukum kontemporer, kata “kontrak”

mengandung beberapa arti berikut.14 a. “A 67transaction involving two or more individuals

whereby each becomes obligated to the other, with reciprocal rights to demand

performance of what is promised by each respectively”. b. “The 61total legal obligation

which results from the parties’ agreement as affected by law”. c. “The essentials of a valid

contract are parties competent to contract, a proper subject-matter, consideration,

mutuality of agreement, and mutuality of obligation”. Dari definisi-definisi 6tersebut di atas

kita dapat menarik 4 (empat) unsur hakiki kontrak sebagai berikut. a. Adanya kapasitas

natural dan yuridis pada pelaku kontrak. Kontrak adalah tindakan yuridis; karenanya

bersifat manusiawi. Dalam sebuah kontrak tidak hanya dibutuhkan adanya dua atau lebih

orang yang membuat kontrak, melainkan mereka masing-masing harus memiliki kapasitas

natural dan yuridis. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas natural kalau ia dapat

melakukan tindakan manusiawi (actus humanus, human acts), yang bersumber dari

kehendak bebas. Dengan kata lain, ia 2harus memiliki kemampuan untuk memahami dan

menghendaki sesuatu (capacitas intendendi et volendi). Kapasitas yuridis berarti bahwa

seseorang harus memiliki otorisasi dari UU untuk melakukan perbuatan yuridis tertentu



(habilitas). Ia harus bebas dari larangan dan halangan 7yang ditentukan oleh hukum. b.

Adanya objek atau materi kontrak. Kesepakatan kedua pihak harus tertuju dan mengenai

objek atau materi yang satu dan sama. 1Dengan kata lain, kedua pihak memiliki kehendak

yang sama dan menyatu mengenai objek atau materi kontrak yang sama. Selain itu, objek

atau materi itu harus sesuatu yang “mungkin” secara fisik atau moral, ada secara riil atau

bisa diharapkan, bagian atau milik dari pembuat kesepakatan, bersifat luhur dan mulia. c.

Adanya kesepakatan pihak-pihak. Inilah bagian utama dan hakiki kontrak. Kapasitas natural

dan 7yuridis dituntut agar orang bisa membuat kesepakatan nikah. Demikian juga objek

dan materi kontrak barulah relevan kalau pihak-pihak 12 Lih. X. Ochoa, Index Verborum ac

Locutionum Codicis Iuris Canonici, ed. 2, Libreria Editrice Lateranense, 1Città del Vaticano

1984, hlm 172 (v. Contractus, Contrahendus, Contraho). 13 Ulpianus, Liber 1, § 2 D. de

pactis 2, 14. 14 Steven H. Gifis, Law Dictionary, ed. 5, Barron’s Educational Series Inc., New

York 2003, hlm. 106 (sub voce contract). melakukan sebuah kontrak. Jadi, semua

bergantung pada tindakan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. d. Ada

sekumpulan hak dan kewajiban yang mengikat kedua pihak. Setiap kontrak memuat

kewajiban-kewajiban yang mengikat para pelaku kontrak. Ini adalah konsekuensi natural,

logis, dan perlu. Kewajiban 6ini tidak hanya bersifat etis, melainkan juga yuridis. Kewajiban

ini harus dipenuhi oleh semua pelaku kontrak berdasarkan keutamaan keadilan.15 Semua

unsur hakiki di atas terdapat juga dalam perkawinan: (i) kesepakatan timbal-balik antara

suami-istri 2adalah unsur konstitutif perkawinan (kan. 1057, 1095- 1107, 1159, 1162); (ii)

sebagai pelaku kontrak suami dan istri harus memiliki kapasitas natural dan habilitas yuridis

untuk membuat kesepakatan nikah (kan. 1095-1103, 1058, 1083-1094); (iii) objek

kesepakatan perkawinan hanya satu dan sama untuk suami-istri, yakni 3kebersamaan

seluruh hidup (consortium totius vitae, kan. 1055, §1); (iv) kesepakatan melahirkan

kewajiban-kewajiban yang mengikat suami-istri (kan. 1134-1136). Dengan demikian,

perkawinan sungguh-sungguh merupakan sebuah kontrak. Namun, Castaño menegaskan

bahwa pengertian kontrak tidaklah univocal, melainkan analog. Pengertian kontrak juga

tidak bisa lagi dibatasi pada pengertian tunggal menurut tradisi hukum romawi. Ada



“analogi proporsional” antara kontrak perkawinan (matrimonial contract) dan kontrak

harta-benda (patrimonial contract). Kedua- duanya sama-sama 1mengambil bagian dalam

unsur-unsur hakiki kontrak. Namun, masing-masing sekaligus memiliki karakteristik dan

spesifikasi sendiri, yang justru membedakan antara kontrak perkawinan dan kontrak harta-

benda itu.16 Demikianlah, antara patrimonial contract dan matrimonial contract kita bisa

membuat “analogi proporsional” berdasarkan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur

karakteristik dan spesifik dari kontrak harta-benda ialah: (i) hakikatnya menyangkut

property atau harta benda; (ii) termasuk dalam perkara privat; (iii) 1karena itu, dapat ditarik

kembali atau dibatalkan oleh pelaku kontrak. Sedangkan unsur karakteristik dan spesifik

kontrak perkawinan ialah: (i) pelaku kontrak hanya ada dua dan dari jenis kelamin berbeda,

seorang laki-laki dan seorang perempuan (prinsip heteroseksualitas); (ii) tujuan dan

kekhasan hakiki perkawinan ditentukan oleh 2hukum kodrat atau, dalam bahasa populer

sekarang, berdasarkan kodrat perkawinan itu sendiri; (iii) perkawinan masuk dalam kategori

perkara publik; (iv) karena itu, perkawinan tidak bisa dibatalkan atau diputuskan oleh

pelaku kontrak. Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah kontrak yang khas dan unik

(sui generis), yang memiliki karakteristik dan spesifikasi 15 Castaño, Art. Cit., 453-458. 16

Ibid., 460-462. sendiri. Kekhasan inilah yang sekaligus juga memperkaya dan memperluas

konsep kontrak itu sendiri.17 2.2 Perdebatan dan Pilihan seputar Gagasan Kontrak

Sekalipun sudah merupakan doktrin kanonik yang tetap, gagasan kontrak kurang cocok

bagi beberapa teolog dan ahli hukum kanonik sendiri. Menurut mereka, gagasan kontrak

terlalu menonjolkan yuridisme. Perkawinan sebagai sakramen tidak mungkin ditampung

secara memadai dalam sebuah realitas 6yang sifatnya sangat yuridis, yakni kontrak. Selain

itu, bagi para teolog gagasan yuridis kontrak, 3yang berasal dari Hukum Romawi itu, tidak

cocok bagi saudara-saudari kristiani dari ritus Timur. Bagi Gereja kristen ritus Timur,

perkawinan selalu dipandang 2sebagai perjanjian (foedus), yakni sebuah gagasan biblis dan

spiritual yang melukiskan relasi antara Yahweh dan Israel, atau menurut Rasul Paulus, relasi

antara Kristus dan Gereja-Nya. Beberapa ahli hukum juga berkeberatan atas penerapan

gagasan kontrak pada perkawinan, karena konsep itu menimbulkan asosiasi pada kontrak



sebagai private affair dan berkaitan dengan patrimonial contract. Jelaslah bahwa

perkawinan bukanlah patrimonial relationship, melainkan relasi 64antar pribadi

(interpersonal relationship). Jika perkawinan dipahami sebagai kontrak, jangan-jangan para

pelaku kontrak bebas mencantumkan klausul-klausul, yang sesuai kepentingan mereka

namun sekaligus melawan tujuan dan kekhasan hakiki perkawinan. Ini tidak boleh terjadi

pada perkawinan. Selain itu, para pelaku kontrak dapat seenaknya menganulasi perkawinan

sesuai kesepakatan mereka, sebagaimana bisa terjadi untuk semua patrimonial contract.18

Perdebatan seputar gagasan kontrak menjadi hangat selama Konsili Vatikan II berlangsung.

Ketika Konstitusi 3Gaudium et Spes sedang digarap, draft-draft awal masih menggunakan

kata “kontrak perkawinan”. Namun, dalam redaksi pertama yang dipresentasikan pada

tanggal 21 September 1965 (menjelang akhir Konsili), istilah “kontrak” 6diganti dengan

istilah “foedus” (perjanjian). 1Sejak saat itu sampai dengan redaksi definitif istilah dan

gagasan yang digunakan ialah “perjanjian” (foedus). Para Bapa Konsili memiliki alasan

tersendiri dengan penggantian itu, termasuk alasan- alasan yang diajukan oleh beberapa

teolog dan ahli hukum di atas.19 Bagaimanapun juga, komisi yang ditugasi untuk merevisi

KHK 1917 harus memerhatikan tradisi hukum kanonik 1di satu pihak dan ajaran Konsili

Vatikan II, khususnya Gaudium et Spes, di lain pihak. Karena itu, dalam kanon fundamental

yang 17 Castaño, Art. Cit. hlm. 465-466. 18 Ibid., hlm. 442-443. 19 Ibid., hlm. 441-442.

memberikan definisi deskriptif 7mengenai perkawinan (kan. 1055) termuat gagasan

perjanjian (§ 1) dan kontrak (§ 2) sekaligus. Ini bukan hasil kompromi, melainkan sungguh-

sungguh didiskusikan dan dipilih dengan sengaja oleh Komisi Revisi. Banyak anggota

Komisi itu mengusulkan untuk menggantikannya dengan gagasan perjanjian. Seorang

anggota konsultor menegaskan bahwa usul penggantian 6itu tidak bisa diterima, karena

kata contractus menunjuk pada perkawinan “yang sedang menjadi” (in fieri), sedangkan

kata foedus menunjuk pada perkawinan “yang sudah terbentuk” (in facto esse). Seorang

konsultor yang lain berpendapat bahwa kata foedus 2yang terdapat dalam Konst. Gaudium

et Spes dipakai untuk menunjukkan perkawinan in fieri. Konsultor ketiga menegaskan

bahwa istilah foedus kadang-kadang dipakai untuk perkawinan in fieri, namun pada



umumnya dipakai untuk 3perkawinan in facto esse. Sekalipun Konsili Vatikan II

menggunakan istilah foedus, semua konsultor sepakat bahwa kata contractus tidak bisa

dihapus, karena dalam kanon ini (tentang definisi perkawinan) yang mau ditonjolkan ialah

perkawinan sebagai “lembaga natural” (institutum naturae), yang 2diangkat ke martabat

sakramen. Jadi, Komisi Revisi akhirnya menegaskan bahwa sebagai lembaga natural

perkawinan adalah sebuah kontrak.20 Demikianlah, legislator gerejawi dengan sengaja

tidak menghapus gagasan kontrak dalam KHK. Gagasan itu diterapkan pada perkawinan (i)

sejauh perkawinan adalah “lembaga natural”, tidak pertama-tama sebagai sakramen, (ii)

sejauh menyangkut aspek yuridisnya, bukan terkait dengan aspek-aspek atau nilai-nilai lain

dari perkawinan, dan (iii) sejauh perkawinan itu “sedang terbentuk” 3(marriage in the

making, matrimonium in fieri).21 Gagasan kontrak juga menunjukkan bahwa perkawinan

berbeda dengan berbagai bentuk lain dari relasi afektif pria dan wanita, karena perkawinan

merupakan tindakan yuridis yang diatur, dilindungi, dan dijamin oleh perundang-

undangan, baik UU gerejawi maupun UU sipil. Sebagai kontrak yuridis dan legal, ikatan

perkawinan bersifat stabil di hadapan hukum, otoritas sipil, dan di mata masyarakat.

Gagasan itu juga mau menggarisbawahi pertukaran 7secara adil dan setara hak-hak dan

kewajiban- kewajiban dalam perkawinan dan keluarga antara suami dan istri. Aspek

kesetaraan dan keadilan sangat ditonjolkan dalam gagasan kontrak, 9dengan maksud

untuk membasmi pandangan atau kebiasaan yang bias jender yang tidak adil, di mana laki-

laki menikmati hak-hak dan privilegi, sedangkan perempuan hanya kebagian kewajiban-

kewajiban saja dalam perkawinan dan keluarga.22 Sekalipun laki-laki dan perempuan tidak

sama saja, namun dalam hal martabat sebagai pribadi tidak ada perbedaan di 20

Communicationes 9 (1977) 120-121. 21 Castaño, Art. Cit., 472-473. 22 E. Peters, “Is

annulment just Catholic divorce?”, dalam The Catholic Answer, vol. 19, no. 2, Mei/ Juni

2005, hlm. 20. antara mereka. Demikian pula dalam 3perkawinan sebagai kontrak, pihak

laki-laki tidak berada di atas perempuan, melainkan martabat dan kedudukan mereka

adalah sama, dalam arti kedua-duanya saling menerima dan memberikan diri secara utuh

dan total, serta terikat oleh 1hak dan kewajiban yang sama dalam membangun persekutuan



hidup serta relasi suami-istri. Mereka memiliki martabat dan 6kedudukan yang sama, baik

ketika membentuk perjanjian perkawinan, menjalani hidup perkawinan, maupun dalam

memutus ikatan perkawinan. 2.3 Perkawinan sebagai Perjanjian 3untuk Membangun Relasi

Interpersonal Gagasan kontrak hanya menunjuk pada salah satu aspek saja dari

perkawinan, yakni aspek yuridisnya. Sejatinya, perkawinan juga memiliki banyak aspek dan

nilai lain. Tanpa mengurangi arti perkawinan sebagai kontrak, perkawinan adalah juga

realita manusiawi, sosial, kultural, biologis, psikis, etnis, afektif, dan spiritual-religius, di

mana terjadi pemberian dan penerimaan diri seutuhnya secara timbal-balik, sehingga

menurut bahasa biblis suami-istri tidak 3lagi dua melainkan satu, karena keduanya menjadi

“satu daging”. Karena itu, gagasan contractus perlu dilengkapi dengan gagasan foedus

(covenant, perjanjian). Kata biblis foedus digunakan pertama kali dalam kan. 1055, §1 untuk

mendeskripsikan hakikat perkawinan. Penggunaan kedua 2terdapat dalam kan. 1057, §2

untuk mendeskripsikan kesepakatan nikah. Yang ketiga digunakan dalam kan. 1063, 40

berkaitan dengan penghayatan perkawinan dalam kesetiaan menuju kehidupan keluarga

yang semakin suci dan semakin penuh. Menarik bahwa dalam seluruh 5Kitab Hukum

Kanonik kata foedus ini hanya dipakai 3 (tiga) kali, dan untuk perkawinan saja. Dalam

3Konsili Vatikan II (1962-1965) gagasan biblis foedus digunakan oleh Gaudium et Spes

untuk menjelaskan realitas perkawinan secara lebih spiritual dan religius. Perjanjian

perkawinan melambangkan dan menghadirkan perjanjian 2yang diadakan oleh Tuhan

dengan manusia, baik antara TUHAN dengan umat Israel maupun antara Kristus dengan

Gereja-Nya. Meskipun umat Perjanjian Lama membangkang, Allah Bapa tetap setia dan

bahkan mengabadikan cintanya yang setia itu dalam Kristus Putra-Nya. Jadi, sekalipun

2salah satu pihak telah melanggar isi perjanjian, pihak yang lain tetap terikat untuk

menghormati dan setia terhadap perjanjian itu. 3Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus

rasul Paulus mengidealkan relasi seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan

seperti relasi yang setia dan tetap antara Kristus dengan Gereja-Nya. “Hai 1suami, kasihilah

istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah mengorbankan diri-Nya

baginya” (Ef 5:25). Dengan demikian, gagasan biblis foedus melengkapi kekurangan dalam



gagasan kontrak, karena sangat menonjolkan aspek kesetiaan dan pengorbanan, yang

merupakan ungkapan cinta. Dalam rangka merayakan Tahun Iman 7Paus Benediktus XVI

mengaitkan secara erat 2 (dua) kata yang hampir senada, yakni foedus dan fides (iman),

untuk menjelaskan kekayaan perkawinan kristiani. Sebagai dampak dari subjektivisme dan

relativisme etis dan religius, banyak orang dewasa ini mempersoalkan 1kemampuan

manusia untuk memberikan seluruh diri dan untuk mengikatkan diri pada satu pasangan

seumur hidup. Mereka menilai ikatan semacam itu bertolak belakang serta menghalangi

kebebasan dan self-realization manusia. Otonomi juga diartikan sebagai kebebasan

manusia untuk berelasi dengan orang lain, siapa pun dia, dengan cara yang bisa diputus

sewaktu-waktu. Menanggapi hal itu, Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa fides

memiliki peran yang sangat vital untuk menjadikan perkawinan kristiani benar-benar

sebuah foedus. Yesus bersabda 1kepada para murid-Nya: “Akulah pokok anggur dan

kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia

berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (Yoh 15:5). Yesus

mengingatkan para murid-Nya mengenai ketidakmampuan substansial manusia untuk

mengusahakan dengan kekuatan diri sendiri 9apa yang perlu bagi kebahagiaannya yang

sejati. 1Karena itu, jika manusia menutup diri terhadap undangan Tuhan Yesus itu, ia akan

menghadapi kerapuhan dan ketimpangan mendalam dalam relasinya dengan sesamanya,

termasuk relasi antara suami dan istri. Jadi, dengan iman akan Allah dan dibantu oleh

rahmat-Nya manusia mampu memberikan diri seluruhnya dan seutuhnya dalam

perkawinan yang monogam dan tak-terceraikan. Bahkan ketika pemberian diri semacam itu

mengandung penderitaan, manusia tetap menemukan jatidirinya, kebebasan, dan

kepenuhan hidupnya. Iman merupakan unsur 1yang paling penting untuk menghidupi dan

menghidupkan pemberian diri timbal-balik antara suami dan istri dalam kesetiaan. Dengan

penegasan ini Paus tidak bermaksud mengatakan bahwa perkawinan natural 2antara dua

orang non-baptis tidak mungkin ada pemberian diri timbal-balik yang total. Sebaliknya,

Paus menegaskan bahwa perkawinan natural tidak kekurangan anugerah-anugerah ilahi

itu, sebagai awal dan gerbang untuk masuk dalam misteri persekutuan antara Kristus dan



Gereja-Nya. Bagaimanapun juga, tidak adanya 1iman akan Allah atau penolakan terhadap

sakralitas dan nilai perkawinan dalam tatanan rahmat mempersulit perwujudan model

tertinggi dari perkawinan, sebagaimana dirancang oleh Allah dan dimaksud oleh Gereja.

Paus kemudian mengutip pengajaran Tertulianus mengenai relasi suami-istri yang dihidupi

dengan iman, bahwa suami-istri kristiani adalah benar-benar dua pribadi dalam satu tubuh.

Bila tubuh itu satu, maka roh juga satu. Mereka berdoa bersama-sama dan berpuasa

bersama-sama. Yang satu mengajar 6yang lain, yang satu menghormati yang lain, dan yang

satu mendukung yang lain.23 23 Lih. Benediktus XVI, Discourse to the Roman Rota, 26

Januari 2013, dalam L’Oss.Rom.gq 27 Januari 2013, hlm. 7. Jika perkawinan sebagai

perjanjian utuh 1antara dua orang yang berkedudukan setara, maka harus dikatakan bahwa

poligami bertentangan dengan cita-cita Allah yang asli, karena bertentangan dengan

kesamaan martabat pribadi antara perempuan dan laki-laki, yang ditetapkan Allah dalam

penciptaan. Penerimaan dan pemberian diri timbal-balik dalam cinta-kasih yang total, satu-

satunya dan eksklusif, menuntut perkawinan yang monogam. “Kumpul kebo” juga

bertentangan dengan konsep perkawinan sebagai perjanjian. Sekalipun dalam “kumpul

kebo” mungkin ada kesepakatan timbal-balik, komitmen terhadap 2hak dan kewajiban

sebagai pasangan, keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak, namun

persekutuan hidup seperti ini mengabaikan, menunda atau bahkan menolak ikatan formal

terhadap 6tanggung jawab yang bersumber dari perjanjian resmi, publik, dan yuridis.

Mereka sama-sama tidak ingin mengukuhkan kesepakatan mereka menjadi kesepakatan

nikah, 10dan dengan demikian tidak memberi perlindungan atau jaminan hukum terhadap

relasi mereka sendiri, terhadap anak-anak dan pendidikan mereka. Semakin banyak relasi

“kumpul kebo” dalam masyarakat, semakin terancam nilai dan kekuatan keluarga sebagai

pembentuk masyarakat dan Gereja yang sehat. Akhirnya, perkawinan sebagai perjanjian

mau mengatakan bahwa baik saat perkawinan diteguhkan maupun kehidupan perkawinan

atau relasi suami-istri yang menyusul sesudahnya sungguh-sungguh merupakan 1sebuah

perjanjian yang satu dan sama. Jadi, meskipun suami-istri ketika bangun pagi tidak lagi

saling mengucapkan janji menjadi suami atau istri yang baik dan setia, namun perjanjian



perkawinan yang mereka buat satu kali pada saat pernikahan dirayakan, tetap hidup dan

dihidupi. Ada 10saat di mana perjanjian perkawinan dibuat dan diciptakan. Selanjutnya ialah

saat menghidupi perjanjian itu, yang diungkapkan dengan 6melaksanakan hak dan

kewajiban sebagai suami atau istri, sebagai ayah atau ibu dalam kesetiaan dan tanggung

jawab penuh. 3. Perjanjian 2antara Seorang Laki-laki dan Seorang Perempuan Perkawinan

harus merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Objek material 3dari

perjanjian perkawinan adalah penerimaan dan pemberian diri antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan dalam relasi cinta seumur hidup. 1Di sini Gereja menganut dan

melestarikan paham perkawinan berdasarkan tata- penciptaan dan hukum kodrati (bdk.

kan. 747), untuk melawan trend 14dari budaya dan sistem legislasi modern yang ingin me-

redefinisi perkawinan menjadi “persekutuan antara dua pribadi”, yang mencakup juga

perkawinan sesama jenis. 3.1 Prinsip Heteroseksualitas atau Dualitas Seksual Ketika

membahas persoalan de facto unions, Dewan Kepausan untuk Keluarga (2000) menengarai

bahwa aliran tertentu dari “ideologi gender” telah menggerogoti lembaga perkawinan

tradisional, karena ideologi itu mengajarkan bahwa sekarang ini “menjadi laki-laki atau

perempuan” tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kultur. Pada dekade

1960-1970 berkembang sebuah teori “konstruksionistik” yang mengajarkan bahwa

identitas seksual “gender” lahir dari interaksi antara komunitas atau masyarakat dengan

masing-masing individu, dan tidak bergantung sama sekali pada identitas seksual

seseorang. 1Dengan kata lain, identitas laki-laki atau perempuan didefinisikan secara

eksklusif oleh faktor sosial semata-mata, tanpa ada kaitan dengan dimensi seksual

seseorang. Juga bergantung pada kultur masyarakat itu sendiri untuk menentukan

misalnya jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan dalam konfigurasi kehidupan

sosial. Menurut Dewan Kepausan tersebut, ini merupakan pintu masuk untuk

membenarkan semua dan setiap relasi seksual antara dua sembarang pribadi, termasuk

homoseksual atau lesbian.24 Menurut Dewan Kepausan untuk Keluarga, pengenalan akan

identitas diri merupakan faktor 1yang amat penting dalam perkembangan integratif

kepribadian seseorang. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode 2di mana



seseorang secara progresif diantar untuk mengenali dan menyadari identitas dirinya,

termasuk dimensi seksual dirinya. Kepribadian seseorang dikatakan integral bila ia

27memiliki kesadaran yang utuh dan penuh mengenai “identitas” dan “diversitas” seksual

dirinya, yakni kesadaran mengenai identitas psiko-biologis berdasarkan jenis kelamin

dirinya, dan sekaligus perbedaannya dengan 75jenis kelamin lain. Selanjutnya, “identitas

gender” merupakan kesadaran diri akan identitas psiko-sosial dan kultural mengenai peran

atau fungsi yang dimainkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya di tengah- tengah

masyarakat. Identitas seksual dan identitas gender ini saling melengkapi dalam proses

integrasi 9yang tepat dan harmonis, karena setiap orang hidup di tengah- tengah

masyarakat berdasarkan model kultural yang selaras dengan jenis kelaminnya sendiri. Jadi,

identitas gender merupakan konsep psiko-sosial dan kultural yang harus diselaraskan

dengan identitas seksual yang bercorak psiko-biologis.25 Konsep integratif 10inilah yang

mendasari dan menjamin vitalitas lembaga perkawinan yang natural dan tradisional. Paus

Benediktus XVI juga mengritik pandangan yang tidak lagi melihat seksualitas dan jenis

kelamin sebagai anugerah kodrati (given element of nature) yang harus disambut 24

Dewan Kepausan untuk Keluarga, Dok. Uno dei fenomeni, 26 Juli 2000, no. 7 (dalam EV

19:1076-1077). 25 Ibid., no. 8. 10oleh manusia, dan manusia harus memaknainya secara

personal serta berperan sesuai dengan anugerah itu. Kalau dahulu masyarakatlah yang

menentukan peran sosial bagi setiap individu berdasarkan jenis kelaminnya, kini menjadi

1laki-laki atau perempuan merupakan peran sosial yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh

setiap individu bagi dirinya sendiri.26 Menurut Paus Benediktus XVI banyak orang dewasa

ini mempersoalkan konsep bahwa manusia sudah memiliki kodrat yang diberikan melalui

identitas fisik mereka, yang berguna untuk mendefinisikan hakikat dirinya. Mereka menolak

kodrat itu, dan memutuskan bahwa kodrat itu bukanlah 1sesuatu yang sudah diberikan

sebelumnya kepada mereka, melainkan merekalah yang menentukannya bagi diri mereka

sendiri. Menurut Paus, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan oleh Allah merupakan

esensi keterciptaan manusia, sebagaimana dapat kita gali dari data alkitabiah. Dualitas ini

merupakan tatanan 2dari Allah sendiri dan yang menentukan siapakah manusia itu



sebenarnya. Dualitas inilah yang menurut Paus Benediktus XVI justru sedang dipersoalkan

oleh banyak orang dewasa ini, sehingga tidak berbunyi dan tidak bermakna lagi apa yang

dikisahkan dalam Kitab Kejadian, bahwa “laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”

(Kej 1:27). Seolah-olah mereka mau mengatakan: “Bukan Allah yang 1menciptakan laki-laki

dan perempuan, melainkan kamilah yang menentukan untuk kami sendiri, apakah kami ini

laki-laki atau perempuan atau lainnya. 6Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan sebagai

created reality dan yang menentukan kodrat manusia”. Paus memprihatinkan bahwa

manipulasi atas kodrat telah menjadi pilihan fundamental manusia modern dewasa ini.

Yang ada sekarang adalah manusia abstrak yang memilih dan menentukan sendiri untuk

dirinya sendiri apa dan bagaimana kodratnya. Complementariness antara laki-laki dan

perempuan juga dipersoalkan dewasa ini. Karena itu, Paus menegaskan kritiknya bahwa jika

pre-ordained duality antara laki-laki dan perempuan ditolak atau ditiadakan, maka keluarga

juga akan ditolak sebagai realita yang sudah ditetapkan dalam penciptaan. Selanjutnya

demikian pula, anak-anak kehilangan tempat yang mereka nikmati hingga sekarang dan

kehilangan martabatnya. Anak 27tidak lagi menjadi subjek hak, melainkan objek hak orang

dewasa. Sikap manusia modern sekarang ini terhadap lembaga perkawinan dan keluarga

yang natural atau tradisional menentukan nasib manusia sendiri. Bila membelanya, maka

manusia menemukan jati-dirinya dan merealisasi martabatnya 1sebagai ciptaan Allah dan

gambar Allah. Bila menentangnya, manusia kehilangan martabatnya itu. Bila Allah ditolak,

martabat manusia juga akan lenyap. Siapa pun yang membela Allah, ia pasti akan membela

manusia.27 Inilah sumber pertama dan utama dari ajaran dan hukum Gereja bahwa

perkawinan 26 Lih. Benediktus XVI, Annual Address to the members of the College of

Cardinals and of Roman Curia and the Governorate, 21 Desember 2012, dalam

L’Oss.Rom.we 3 Januari 2013, hlm. 7. 27 Ibid. harus terjadi antara dua jenis kelamin yang

berbeda, yaitu 1seorang laki-laki dan seorang perempuan.28 Gereja Katolik mengikuti,

melestarikan, dan mempertahankan dengan teguh dan setia apa yang sudah ditetapkan

oleh Allah dalam tata-penciptaan, yakni perkawinan yang bercorak heteroseksual dan

berdasarkan sexual differentiation. Allah Pencipta menghendaki bahwa perkawinan harus



merupakan relasi 1yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan (heterogenital

complementarity) dalam rangka berpartisipasi dalam karya penciptaan-Nya melalui

kelahiran dan pendidikan anak. Yang saling diterima dan diberikan dalam perjanjian

perkawinan adalah kesediaan menjadi “pasangan”, yakni saling memberikan seluruh diri,

termasuk dalam dimensi seksual.29 Dari situ lahirlah conjugal life, relasi suami-istri.

Heteroseksualitas atau dualitas seksual ini bukanlah tuntutan atau perintah 2hukum positif

manusiawi, bukan juga pilihan subjektif pihak-pihak yang menikah, atau hasil dari

perjalanan historis atau kultur manusia, melainkan sebuah karakteristik dari perkawinan

sebagai lembaga natural, yang sekadar dikupas dan dipaparkan oleh pembuat hukum

positif 10di dalam masyarakat sipil atau di dalam Gereja sebagai sesuatu yang sudah

terkandung (pre- existent) dalam perkawinan sebagai realitas ciptaan. Jadi, baik Gereja

maupun negara tidak menciptakan perkawinan. Perkawinan 6sudah ada sebelum adanya

negara atau Gereja. 2Gereja dan negara sekadar mengakui sekumpulan karakteristik yang

inheren dalam perkawinan: stabilitas relasi pasangan, prokreasi, dan edukasi anak, yang

semuanya menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat. 3.2 Prinsip Complementarity

36Laki-laki dan Perempuan Dalam Kitab Kejadian digambarkan bahwa Allah menciptakan

manusia menurut gambar dan rupa-Nya, yakni laki-laki dan perempuan (Kej 1:26-27).

Penciptaan laki-laki dan perempuan adalah menurut gambar dan rupa Allah. Dengan

demikian, 1di hadapan Allah laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan martabat sebagai

pribadi manusia, namun saling berbeda dan saling melengkapi sebagai laki-laki dan

perempuan. Di satu pihak seksualitas laki-laki dan perempuan termasuk dalam ranah

biologis, namun 28 Laki-laki dan perempuan tentu saja harus dipahami menurut pengertian

yang umum dan sehari-hari (bdk. kan. 17). Yang dimaksud dengan “laki-laki” atau

“perempuan” bukanlah soal inklinasi perasaan atau cita-cita sebagai laki-laki atau

perempuan, melainkan soal seksualitas yang diberikan oleh nature sebagai laki-laki atau

perempuan, berdasarkan kromosom (44+XY=laki-laki, 44+XX= perempuan), organ genital

dalam (testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan, yang menentukan fungsi

reproduktif), dan organ genital luar, disertai aspek psikoseksual. 29 Kata Latin “sexus”



sebenarnya berasal dari kata-kerja “secare”, yang berarti memisahkan atau membagi. Ini

berarti seksualitas 1laki-laki atau perempuan tidak pernah lengkap dan sempurna dalam

dirinya sendiri. Kelengkapan dan kesempurnaannya didapatkan dari jenis kelamin yang lain.

Dengan demikian, apa yang memisahkan atau membedakan (“sexus”) justru menjadi

kesempatan dan sarana untuk perjumpaan antara laki-laki dan perempuan sebagai

pasangan suami-istri. dalam penciptaan manusia di mana tubuh dan roh bersatu,

seksualitas 6itu diangkat ke ranah personal dan interpersonal. Perkawinan diwujudkan

dalam persekutuan dua pribadi, laki-laki dan perempuan, yang melibatkan kapasitas

seksual mereka. “Sebab 36itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan

bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24). Selanjutnya,

Allah Pencipta memberkati 1laki-laki dan perempuan itu dengan berkata: “Beranak cuculah

dan bertambah banyak” (Kej 1:28). Dengan demikian, Allah menghendaki agar laki- laki dan

perempuan hidup dalam persekutuan untuk beranak-cucu dan bertambah banyak. Ia

menganugerahkan kepada persekutuan laki-laki dan perempuan sebuah partisipasi khusus

dalam melanjutkan karya penciptaan-Nya. Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa

menurut data pewahyuan, maternitas melibatkan dan membutuhkan paternitas. Demikian

juga sebaliknya, paternitas melibatkan dan membutuhkan maternitas. Kebutuhan dan

keterlibatan timbal-balik ini 1merupakan buah dari dualitas seksual, yang dikehendaki dan

dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada manusia “sejak awal-mula”.30 Data pewahyuan

yang sudah kita lihat di atas menegaskan bahwa menurut rancangan Allah

complementarity dan fecundity dari seksualitas laki-laki dan perempuan merupakan hakikat

dari lembaga perkawinan. Ketentuan 2kan. 1055, §1 dengan sengaja menyebut secara jelas

laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin yang berbeda yang diciptakan Allah. Ini berarti

perkawinan selalu merupakan persekutuan 3antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan dalam suatu communio personal yang khas. 1Dengan kata lain, sebuah

partnership disebut perkawinan hanya jika pihak-pihak yang menikah bukan hanya

memiliki kondisi sebagai pribadi manusia, melainkan juga melibatkan seksualitas masing-

masing yang berbeda dan membedakan, namun bersatu dan saling melengkapi.



Kesepakatan nikah tidak hanya bersumber dari 2 (dua) pribadi dari kelamin yang berbeda,

melainkan perbedaan kelamin juga menjadi tujuan dan objek dari perjanjian nikah itu

sendiri. Bila sepasang 1laki-laki dan perempuan membangun bersama-sama partnership of

their whole life, hal itu mereka lakukan sejauh dan karena mereka adalah seorang laki-laki

dan seorang perempuan. Ini merupakan tuntutan hakiki dari sebuah partnership untuk

disebut perkawinan.31 Partnership of life 6laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada 3

(tiga) prinsip antropologis: (i) perbedaan identitas seksual dari manusia, yakni laki-laki dan

perempuan, (ii) complementariness dari perbedaan tersebut, (iii) dan inklinasi natural

timbal-balik dari kedua kelamin itu, yang 3terarah pada kesejahteraan suami-istri, 30

Gratissimam sane, 7. 31 Bañares, Op. Cit., hlm. 1054. kelahiran dan pendidikan anak.

Struktur natural manusia semacam itu memungkinkan terwujudnya sebuah tipe relasi yang

khas antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi seksualnya, yang ditandai dengan

komunikasi, partisipasi, dan pemilikan timbal-balik (mutual co-possession). Perkawinan

selalu diawali dengan sebuah komunikasi, di mana pribadi dari kelamin yang satu

mendekati 3dan bersatu dengan pribadi tertentu dari kelamin yang lain (natural inclination),

kemudian kedua-duanya saling menabur rasa cinta dan bersama-sama melangkah

membangun persekutuan suami-istri (conjugal union). Persekutuan ini 2tercipta melalui

perjanjian perkawinan (conjugal covenant), karena hanya melalui tindakan yang bebas

seseorang dapat memberikan seluruh dirinya. Selanjutnya, tindakan 3pemberian diri dan

penerimaan diri pasangan dalam dimensi seksual masing- masing, yakni feminitas dan

maskulinitas, menjadi sebuah anugerah (gift) timbal-balik yang melahirkan rasa memiliki

satu sama lain dalam dimensi seksual tersebut.32 3.3 Pandangan dan 1Sikap Gereja

terhadap Same-sex couples Fenomen sosial yang disebut pasangan sesama jenis (same-sex

couples) makin hari makin jamak di mana-mana. Tidak jarang same-sex couples menuntut

agar relasi mereka mendapatkan pengakuan hukum (legalisasi). Sikap otoritas sipil di

beberapa negara cukup bervariasi mengenai fenomena dan tuntutan itu. Pertama, ada

otoritas sipil yang membatasi diri hanya dengan bersikap toleran terhadap fenomena

tersebut. Kedua, 6ada yang sudah bertindak lebih jauh dengan memberikan pengakuan



hukum (legal recognition), dengan alasan tidak ingin melakukan diskriminasi apa pun

terhadap mereka berkenaan dengan hak-hak tertentu. Pengakuan hukum itu sekadar

berupa civil partnership, yakni bahwa same-sex couples boleh mendaftarkan partnership

mereka dengan menandatangani sebuah dokumen publik dan resmi, tanpa saling

mengucapkan janji 2atau kesepakatan nikah di antara kedua pihak. Ketiga, ada otoritas sipil

yang memberikan pengakuan legal lebih jauh dan lebih radikal daripada itu, yakni

menyamakan dan menyejajarkan same-sex couples dengan perkawinan tradisional,

sehingga disebut same-sex marriage.33 Dengan pengakuan 10hukum semacam itu same-

sex couples kemudian juga bisa mendapatkan hampir semua hak-hak yuridis seperti yang

dimiliki oleh perkawinan natural, misalnya soal pensiun, warisan, perpajakan, dan tidak

mustahil adopsi anak. 6Pandangan dan sikap Gereja Katolik terhadap relasi sesama jenis

dan pengakuan legal oleh hukum sipil bisa diringkaskan sebagai berikut. Pertama, hukum

sipil memiliki ruang lingkup dan tugas yang lebih terbatas daripada 32 Bañares, Op. Cit.,

hlm. 1057. 33 Negara-negara yang saat ini sudah mengakui same-sex marriage ialah

Argentina, Belgia, Belanda, Spanyol, Portugal, Swedia, Norwegia, Inggris, Perancis, Afrika

Selatan, Inggris, Kanada, dan beberapa negara bagian AS. Agaknya ke depan jumlah itu

akan terus bertambah. hukum moral. Hukum sipil tidak boleh melanggar penalaran yang

benar (right reasoning), jika ia tidak mau kehilangan daya-wajibnya dalam hati nurani

warganya. Setiap norma 1yang dibuat oleh manusia memiliki nilai hukum sejauh selaras

dengan hukum moral kodrati, yang dapat dikenal lewat penalaran yang tepat, dan sejauh

menghormati hak- hak setiap orang. Legislasi yang mendukung same-sex couples jelas

bertentangan dengan right reason, karena memberikan jaminan 9hukum yang sama atau

analog dengan yang diberikan kepada perkawinan natural tradisional. Jika negara

melegalkan pasangan- pasangan seperti itu, maka ia melanggar kewajibannya untuk

mempromosikan dan melindungi lembaga natural 1perkawinan, yang sudah menjadi

common sense seluruh bangsa manusia dan sangat esensial bagi tercapainya

kesejahteraan umum. Perkawinan tradisional adalah 3lembaga natural yang khas dan amat

penting dari setiap masyarakat, yang menjamin secara efektif kebaikan anak-anak dan



kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jika hukum sipil mengakui secara legal perkawinan

sesama jenis, atau bahkan memberikan hak atas adopsi anak, maka di sini hukum sipil

memberikan privilegi yang “kebablasan” bagi kelompok tertentu (homoseksual atau

lesbian), dengan mengorbankan lembaga natural dan tradisional itu. Dengan begitu malah

terjadi tirani hukum atas nama kebebasan, kesamaan hak, dan antidiskriminasi. Perlu

ditandaskan di sini bahwa perkawinan natural dan tradisional sebagai realita insani telah

dan akan selalu diakui dan dihormati oleh semua negara, semua budaya, dan semua

agama. Meski begitu, perkawinan tidak lahir dan tidak diciptakan oleh negara atau oleh

budaya manusia, sehingga negara atau budaya manusia tidak berhak dan tidak berwenang

untuk me-redefinisi perkawinan. Lembaga natural dan tradisional yang disebut

1perkawinan dan keluarga itu “mendahului” dan “mengatasi” secara absolut dan radikal

kekuasaan negara.34 Karena itu, legislasi positif dari negara memiliki batas- batas dalam

menyentuh perkara-perkara yang bersumber dari hukum kodrati dan ilahi. Kiranya kita

perlu membedakan secara kritis dan tegas antara perasaan dan pikiran di satu pihak, dan

perilaku atau tindakan di lain pihak. 27Dengan kata lain, kita perlu membedakan antara

interese privat dan interese publik. Negara tidak mengurusi dan tidak melakukan intervensi

terhadap interese privat. Negara membatasi diri untuk berintervensi demi menjamin

kebebasan individual warganya. Demikian juga, 6negara tidak boleh menghukum atau

menghalangi seorang warga untuk melaksanakan hak-hak asasinya berdasarkan perasaan-

perasaan dan pikiran-pikirannya. Sebaliknya, negara dan masyarakat memiliki kewajiban

untuk melindungi dan mempromosikan semua yang mengandung atau mengemban

interese publik. Di mana ada interese publik, hukum publik melakukan intervensi untuk

mengaturnya. Lembaga perkawinan jelas- jelas mengemban interese publik, karena

merupakan sel fundamental masyarakat 34 Dok. Uno dei fenomeni, no. 9. dan negara.

2Karena itu, lembaga perkawinan ini harus dilindungi dan dipromosikan oleh negara.

Sebaliknya, same-sex couples, juga cohabiting couples atau de facto unions, mencerminkan

pandangan privat, cara hidup privat, dan pilihan privat. Karena itu, negara harus tetap

memperlakukannya sebagai urusan privat, dan membatasi diri untuk tidak mencampuri



sesuatu yang merupakan pilihan privat itu. Mengakui atau menyamakan same-sex couples

dengan lembaga perkawinan sama dengan memasukkan atau memindahkan interese

privat 6ke dalam ranah interese publik. Inilah tindakan yang mendegradasi dan merugikan

lembaga perkawinan.35 Karena itu, perlu dibedakan juga antara perilaku homoseksual

sebagai fenomen privat atau individual dan perilaku homoseksual sebagai relasi sosial yang

diberi pengakuan legal hingga menjadi lembaga tersendiri dalam sebuah tatanan yuridis.

1Yang terakhir ini mengandung keberatan yang serius, karena memodifikasi secara radikal

seluruh organisasi dan tatanan sosial, sehingga malah bertentangan dengan tujuan

mewujudkan kesejahteraan umum. Apa yang dilegalkan oleh hukum dapat sedemikian

memengaruhi mentalitas dan kebiasaan 6seluruh lapisan masyarakat, sehingga

memodifikasi secara signifikan pemahaman dan penilaian dari generasi- generasi

mendatang terhadap perilaku-perilaku tertentu. Legalisasi same-sex couples akan

mengaburkan pemahaman mengenai beberapa nilai moral tertentu dan mendevaluasi

lembaga perkawinan.36 14Dengan kata lain, pengesahan relasi homoseksual oleh hukum

akan berakibat pada kemunduran antropologis yang nyata dan berat. Memberi nama yang

sama kepada dua realita yang jauh berbeda dengan dalih antidiskriminasi bukanlah

keadilan, melainkan asimilasi inkonsisten yang akan semakin memperlemah perkawinan.

Menyamakan 1segala sesuatu dan menempatkan semua pada level yang sama, tanpa

memperhitungkan kekhasan dari setiap realita, apalagi prinsip-prinsip etis-moral yang

mendasarinya, itu sama dengan massifikasi dan de-personalisasi. Kedua, dari sudut biologis

dan antropologis same-sex couples mengandung keberatan etis yang besar. Pasangan-

pasangan ini sama sekali tidak memiliki unsur biologis dan antropologis seperti yang ada

dalam perkawinan dan keluarga tradisional. Kongregasi Ajaran Iman menegaskan bahwa

memilih aktivitas seksual dengan sesama jenis menghapuskan simbolisme dan makna yang

sangat kaya, serta tujuan dari rancangan Allah mengenai seksualitas manusia. Aktivitas

homoseksual tidak mengungkapkan complementarity of union, yang mampu meneruskan

kehidupan (prokreatif), dan karenanya juga bertentangan dengan panggilan untuk

pemberian diri yang merupakan hakikat 35 Bdk. Dok. Uno dei fenomeni, no. 11. 36 Lih.



1Kongregasi Ajaran Iman, Nota Diverse questioni, 3 Juni 2003, no. 6 (EV 22: 378-379).

Bahkan ada negara yang mencoba menghilangkan kata “ayah”, “ibu”, “suami”, dan “istri”

dalam sistem legislasinya mengenai perkawinan, dengan menggantinya dengan kata

“pasangan” atau “orangtua”. Penggantian ini mencerminkan permisivisme ekstrem dan

radikal, yang menghapus sexual duality and complementarity. hidup kristiani menurut Injil.

Itu tidak berarti bahwa pribadi-pribadi homoseksual tidak mampu bermurah hati atau

memberikan hidupnya sendiri bagi orang lain. Yang perlu 10ditegaskan di sini ialah bahwa

apabila same-sex couples itu melakukan aktivitas homoseksual, maka mereka semakin

memperkuat dalam diri mereka inklinasi seksual yang disorder itu, yang pada hakikatnya

hanya ditandai dengan self-pleasure belaka.37 Ketika perkawinan dan relasi seksual masih

dipahami sebagai ungkapan cinta 14yang bertujuan untuk kelahiran anak, maka lembaga

tradisional itu masih dijunjung tinggi dan dipelihara dengan baik. Sebaliknya, ketika budaya

kontraseptif artifisial sengaja dibiarkan demi relasi seksual yang semakin bebas, lembaga

perkawinan mengalami distorsi. Distorsi ini terjadi karena budaya tersebut membuang

dimensi unitif dari perkawinan, dan membuang aspek prokreatif dari relasi seksual.

Demikianlah, ketika mentalitas dan budaya modern semakin melepaskan prokreasi dari

2perkawinan, maka perkawinan dilihat semata-mata sebagai sebuah lembaga atau wadah

untuk kebahagiaan orang-orang dewasa (adult centric institution). Kalau sudah demikian,

terbukalah pintu dan jalan lebar untuk me-redefinisi perkawinan, dengan memasukkan

juga relasi sesama jenis dalam konsep yang terbarukan mengenai perkawinan. 1Dengan

kata lain, relasi sesama jenis gampang masuk dalam konsep perkawinan yang didefinisi

ulang seperti itu, ketika budaya dan mentalitas zaman gagal mempertahankan dan

membela perkawinan tradisional dan natural terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi,

aborsi, perceraian, dan kohabitasi. Tidak mustahil bahwa pasangan sesama jenis membuka

diri untuk “kelahiran anak” dengan berkeinginan memiliki anak dari benih mereka sendiri.

Namun, karena hal itu tidak mungkin terjadi secara natural “dari dalam” relasi mereka

sendiri, maka cara yang biasanya ditempuh ialah lewat teknologi reproduksi embrio yang

disebut fertilisasi artifisial. Namun, cara ini jelas mengandung keberatan 10etis dan moral



serius menurut ajaran moral Katolik, apalagi cara itu akan memicu tindakan-tindakan lain

yang juga bertentangan dengan moral Katolik, antara lain jual-beli embrio atau rahim sewa

(surrogate motherhood).38 Pasangan sesama jenis juga tidak memiliki dimensi suami-istri

(conjugal dimension), yakni ungkapan seksualitas manusia yang tertata. Seksualitas disebut

manusiawi sejauh mengungkapkan dan mempromosikan kelengkapan dan bantuan timbal-

balik antara seksualitas 1laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan yang terbuka bagi

kelahiran anak. Menurut para pelaku atau pendukung same-sex union, ketertarikan 37

Kongregasi Ajaran Iman, Epist. Homosexualitatis problema, 1 Oktober 1986, no. 7, dalam

EV 10: 917. 38 Lih. L. Scaraffia, “Il Matrimonio non è un contratto qualsiasi”, dalam

http://www.vatican.va/ news_services/or/or_quo/commenti/2012/290q01b1.html, diakses

11 Februari 2013, pk. 17.44. psikoseksual bisa diarahkan kepada jenis kelamin yang sama

dengan seluruh dimensi erotis, emosional, dan afektif. Dengan demikian, bila dua orang

dari kelamin yang sama memiliki orientation complementarity timbal-balik, maka mereka

dapat hidup dalam persekutuan secara badaniah, afektif, spiritual, dan personal. Meskipun

3tidak dapat mewujudkan genital complementarity, mereka dapat mewujudkan holistic

complementarity. Kiranya konsep ini mengandung kekeliruan serius. Bagaimana mungkin

anal atau oral intercourse pada pasangan-pasangan semacam itu bisa disebut union of

genitals? Memang, dalam relasi tersebut sperma tetap bisa dimasukkan dalam sebuah

“liang” dari pasangan yang lain secara timbal-balik. Namun, relasi tersebut tidak mampu

mempersekutukan secara biologis dan ragawi sexual complementarity or duality. Selain itu,

struktur dan realitas jasmaniah 1sebagai laki-laki atau perempuan tidak bisa diubah atau

diganti menurut kehendak atau emosi individu yang bersangkutan, apalagi menyamakan

apa yang sebenarnya bukan genital union sebagai genital union.39 Persekutuan psiko-

afektif dapat diwujudkan hanya dalam tindakan ragawi di mana dua pribadi saling bekerja

sama untuk merealisasikan kebutuhan dasariah bersama, yakni kesejahteraan insani dan

pemenuhan panggilan hidup yang sejati. Untuk itu seksualitas bukanlah satu-satunya

sarana untuk mewujudkan persekutuan pribadi tersebut. Olah-raga, aktivitas sosial, wisata

bersama jelas mempersatukan pribadi-pribadi 6yang terlibat dalam rangka mengejar



kebahagiaan dan kebaikan lahiriah bersama-sama. Dalam aktivitas ini laki-laki dan

perempuan bisa berpasangan dengan sesama jenis. Namun, untuk suatu persekutuan

suami-istri dituntut sharing kehidupan secara komprehensif 1yang didasarkan dan

diwujudkan dalam one-flesh unity secara fisik. Persekutuan ini merupakan procreative

union karena berbuah dengan melahirkan dan mendidik anak-anak, meskipun dalam

kasus-kasus tertentu arah dan tujuan ini tidak tercapai. Namun, sekalipun tidak ada anak,

persekutuan itu tidak kehilangan aspek prokreatifnya, bahkan suami-istri tetap mampu

mewujudkannya 6sebagai bagian dari personal communion mereka yang khas.40 Pelaku

atau pendukung same-sex couples sering kali mengklaim bahwa relasi mereka dapat

sedemikian hangat sehingga bisa 1menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh cinta

untuk membesarkan dan mendidik anak dengan baik. Karena itu, mereka menganggap

keliru bila parental complementarity hanya terdapat pada pasangan suami-istri

heteroseksual. Menanggapi klaim tersebut kiranya 7harus dikatakan bahwa relasi sesama

jenis tetap tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan pasangan heteroseksual dalam

perkawinan. Menurut ilmu-ilmu sosial, anak mendapatkan benefits yang substansial untuk

pertumbuhan dan pendidikannya hanya 2di dalam perkawinan 39 P. Lee – R.P. George,

“What Male-female Complementarity Makes Possible: Marriage as a Two- in-one-flesh

Union”, dalam Theological Studies 69 (2008) 656. 40 lIbid., hlm. 657. yang utuh antara ayah

dan ibu biologis. Selain itu, peran ayah dan ibu tidak bisa saling diganti atau ditukar,

melainkan masing-masing memainkan tugas besar yang berbeda dalam membesarkan dan

mendidik anak. Perbedaan fisik, emosional, dan psikologis 1antara laki-laki dan perempuan

mengantar kepada perbedaan parenting contribution antara seorang ayah dan seorang ibu

terhadap anak. Di sana seorang anak, baik 12laki- laki maupun perempuan, diuntungkan

untuk belajar dan mengasumsi dua model sekaligus, yakni model tanggung jawab dan

pemeliharaan seorang laki-laki dalam diri ayah dan model tanggung jawab dan

pemeliharaan seorang perempuan dalam diri ibu. Anak-anak yang diadopsi pun

menyimpan kerinduan mendalam untuk dikenal dan dicintai oleh kedua orangtua biologis

mereka, dan rindu untuk dibesarkan atau dididik dalam konteks cinta-kasih timbal-balik di



antara mereka.41 Tidak jarang para pendukung same-sex relationship menuntut agar relasi

semacam itu diakui secara legal atau bahkan disamakan dengan perkawinan, 27dengan

alasan bahwa relasi tersebut dapat sungguh-sungguh mewujudkan interpersonal union

dan karenanya 1bisa dibenarkan secara moral. Menurut mereka, relasi homoseksual bisa

dianalogikan dengan relasi seksual dalam pasangan suami-istri heteroseksual yang mandul

atau tidak terarah kepada prokreasi. Pasutri ini jelas-jelas 3tidak dapat mewujudkan

reproductive complementarity, melainkan sekadar menjalankan heterogenital

complementarity demi mengalami personal complementarity. 1Karena itu, jika relasi seksual

suami-istri yang mandul dibenarkan secara moral, mestinya relasi homoseksual juga bisa

dibenarkan secara moral karena dapat mewujudkan nilai yang sama, yakni personal

relationship. Menanggapi hal ini, kiranya perlu ditegaskan ajaran konstan Gereja bahwa

relasi homoseksual 10merupakan tindakan yang secara moral salah bukan karena tidak

terarah atau terbuka kepada kelahiran anak, melainkan bahwa relasi seksual dapat

dibenarkan secara moral hanya 2di dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan. Tidak jarang pula pendukung atau pelaku same-sex union beralasan bahwa

banyak perkawinan tradisional ternyata tidak dikaruniai anak secara natural. 12Dengan kata

lain, persoalan perkawinan tanpa anak agaknya bisa diatasi jika same-sex couples

disamakan dengan perkawinan, dan diberi kemungkinan untuk mengadopsi anak.

Menanggapi 6hal ini, kita harus mengatakan bahwa sekalipun tidak setiap perkawinan

dianugerahi anak secara natural, kenyataan ini tidak menghapus karakter prokreatif dari

lembaga perkawinan. Negara jelas tidak dapat mengantisipasi atau memprediksi bahwa

pasangan suami-istri “A” akan mampu melahirkan anak, sedangkan pasangan suami- istri

“B” tidak akan dapat. Namun, kiranya jelas bahwa hanya persekutuan laki-laki dan

perempuan sajalah yang dapat menjadi orangtua biologis bagi seorang anak, 41 Lih. P. Lee

– R.P. George, Art. Cit., hlm. 658-660. membesarkan dan mendidiknya with

complementarity of motherly and fatherly love.42 Adopsi menciptakan ikatan filiasi yuridis,

namun harus mirip secara sosial dan anthropologis dengan yang terdapat pada relasi

antara seorang laki dan seorang perempuan sebagai orangtua bagi anak kandung mereka.



Adopsi anak dilakukan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak itu sendiri,

bukan sebagai pemuas kebutuhan orang atau pasangan dewasa. Demi kepentingan atau

kegunaan 12yang lebih tinggi dari anak-anak, proses adopsi diatur oleh logika atau

pemikiran bahwa orang-orang dewasa yang ingin mengadopsi anak haruslah melakukan

ujian yang ketat dan berat berkaitan dengan kelayakan dan kemampuan mereka untuk

mengadopsi anak. Dalam uji-kelayakan itu dimensi emosional, sosial, ekonomi, stabilitas

personal, dan stabilitas perkawinan dari pihak pengadopsi menduduki tempat utama. Jadi,

adopsi bukanlah hak 3setiap pasangan suami-istri heteroseksual. Merekalah yang harus

membuktikan diri lebih dulu bahwa mereka itu layak dan mampu membesarkan 12dan

mendidik anak secara integral dan penuh tanggung jawab. Jika mereka layak, barulah

mereka diizinkan untuk mengadopsi anak. Apalagi same-sex couples, selain tidak memiliki

hak, dari diri sendiri mereka tidak layak untuk mengadopsi anak berdasarkan alasan-alasan

6yang dikemukakan di sini. Karena itu, menolak same-sex couples untuk mengadopsi anak

bukanlah tindakan diskriminatif. Mengizinkan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi

anak mengakibatkan penderitaan ganda bagi anak yang diadopsi, karena setelah anak itu

“terlepas” dari orangtuanya yang asli kini anak itu dipaksa untuk hidup dalam 66situasi dan

kondisi yang bertolak belakang dengan 12perkawinan dan keluarga yang natural. Dengan

kata lain, tidak adanya bipolaritas seksual menghalangi anak-anak untuk bertumbuh-

kembang secara normal. Karena itu, bila pasangan sesama jenis dimungkinkan untuk

mengadopsi anak, maka itu berarti menyalahgunakan posisi lemah dari anak, karena

memaksa anak untuk hidup dalam lingkungan yang ternyata kurang mendukung

perkembangan insaninya secara integral dan penuh. Anak-anak yang diadopsi tidak

memiliki pengalaman autentik akan paternity dan maternity.43 Dengan demikian,

menyamakan same-sex union dengan perkawinan atas nama antidiskriminasi justru

menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak, dan mengabaikan 14secara tidak adil hak-

hak anak. Menjadi orangtua sejatinya adalah sebuah anugerah, panggilan, dan tanggung

jawab. Menjadi orangtua bukanlah sebuah hak dari dirinya sendiri. Menjadi orangtua

adalah konsekuensi dari tanggung jawab, dan sekaligus wujud pelaksanaan tanggung



jawab. Hak untuk mengadopsi tidak otomatis dimiliki oleh setiap pasangan, terlepas 42

R.M.T. Schmid, “Is Marriage just discrimination?”, dalam L’Oss.Rom.we, 19 Mei 2004, hlm.

10. 43 Nota Diverse questioni, no. 7 (EV 22: 380-381). dari kualitas, kondisi, keyakinan

agama, suku, ras, atau preferensi seksualnya. Sekali lagi, anak-anak dilahirkan dan ada

6bukan untuk memuaskan kepentingan orang dewasa. Demikian pula, adopsi

diperkenankan hanya untuk kebutuhan dan kebaikan yang diadopsi, bukan yang

mengadopsi. Ketiga, dari sudut sosial-kemasyarakatan, pengakuan hukum yang diberikan

kepada pasangan sesama jenis akan membawa dampak negatif yang radikal pada

pemahaman seluruh lapisan masyarakat mengenai perkawinan. Akan terjadi re-definisi

lembaga perkawinan, di mana perkawinan tradisional akan kehilangan rujukan esensial

terkait dengan heteroseksualitas, yakni fungsi prokreatif dan edukatif dari perkawinan.

Padahal, perkawinan tradisional adalah batu penjuru 1bangsa manusia, yang tidak dapat

diubah hakikatnya tanpa mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menyamakan same-sex couples dengan perkawinan akan menciptakan confussion of

identity and relationship, akan mengubah secara radikal paham perkawinan, yang

selanjutnya berdampak negatif pada kesejahteraan umum. Konsep mengenai 1perkawinan

dan keluarga tidak dapat diperluas dengan cara sembarangan dengan menghancurkan

identitas institusi yang paling fundamental dan penting dari masyarakat, yakni perkawinan

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan melegalkan same-sex couples,

negara bertindak sewenang-wenang dengan melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya

yang sebenarnya.44 Bila anak-anak, remaja, orang muda, dan masyarakat umum dibiasakan

melihat same-sex couples, entah yang dilegalkan atau pun tidak, hal itu akan

mengakibatkan terbentuknya paham yang salah mengenai seksualitas dan perkawinan.

Artinya, mereka akan menganggap bahwa perbedaan kelamin hanyalah sekadar unsur

kepribadian, bukan unsur yang saling mengarahkan 1antara laki-laki dan perempuan untuk

membentuk relasi interpersonal dalam perkawinan. Padahal, sexual duality dirancang dan

dimaksudkan oleh Allah Pencipta untuk suatu complementarity 14di antara mereka demi

prokreasi. Selanjutnya, prokreasi natural dibutuhkan demi konservasi dan perkembangan



yang sehat dari masyarakat dan kemanusiaan. Same-sex couples tidak membuka hubungan

seksual kepada anugerah 12kehidupan yang baru. Relasi mereka tidak bersumber dari

complementarity afektif dan seksual yang autentik. Pengakuan 1hukum yang diberikan oleh

negara kepada same-sex couples juga menciptakan persoalan pelit berkaitan dengan

pendidikan agama dan moral di sekolah-sekolah formal, terutama sekolah swasta yang

berbasis keagamaan. Jika negara sudah mensahkan UU yang melegalkan 28perkawinan

sesama jenis, apakah masih dimungkinkan adanya objection of conscience dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari? Apakah sekolah-sekolah Katolik tetap dimungkinkan

untuk mengajarkan kepada 44 Nota Diverse questioni, no. 8 (EV 22: 382). peserta didiknya

paham perkawinan tradisional menurut iman dan moral Katolik, dengan membuang

perkawinan sesama jenis dalam pokok-pokok pengajarannya? Same-sex couples dan para

pendukungnya sering berargumentasi bahwa menyejajarkan relasi sesama jenis dengan

perkawinan adalah untuk memberantas setiap bentuk diskriminasi. Argumentasi ini

sebagian benar, namun sebagian lain salah. Gereja Katolik melarang keras setiap

diskriminasi yang tidak adil terhadap kaum homoseksual dan lesbian. Sejauh mereka

adalah 1pribadi manusia dan anggota masyarakat, martabat mereka sebagai pribadi

manusia haruslah dihormati. Namun, 14dari sudut pandang tertentu tidak mengakui same-

sex couples sebagai perkawinan sebenarnya bukanlah sebuah diskriminasi, melainkan lahir

dari sebuah distingsi atau pembedaan yang memang diperlukan, dan bahkan bersumber

dari keadilan. Dalam masyarakat pluralistik “adil” berarti memperlakukan secara sama hal-

hal yang memiliki unsur-unsur hakiki 1yang sama, dan memperlakukan secara berbeda hal-

hal yang memiliki unsur- unsur hakiki berbeda. Lembaga perkawinan tidak sama, tidak

sejajar, 27dan tidak bisa disamakan dengan same-sex couples. Bahkan, unsur pembeda

antara perkawinan natural atau tradisional dengan same-sex partnership tidak lagi terletak

dalam aspek eksklusivitas, ikatan timbal-balik, atau seksualitas. Yang membuat negara

memberi privilegi terhadap perkawinan natural dan tradisional ialah fungsi vital dari

prokreasi dan sosialitas yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam rangka

melahirkan dan mendidik anak. Inilah keunikan perkawinan natural dan tradisional, yang



harus mendapatkan privilegi, promosi, serta 6perlindungan dari masyarakat dan negara.

Perkawinan dan keluarga tradisional ini adalah harta masyarakat yang tak ternilai, karena di

situlah anak- anak dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah komunitas, di mana mereka

mengalami dan mempelajari identitas biologis dan historisnya dari persekutuan penuh

kasih ayah dan ibu, 1laki-laki dan perempuan. 6Karena itu, jika lembaga perkawinan

berbeda dengan same-sex couples dalam kaitan dengan kewajiban, tanggung jawab,

fungsi, dan pelayanannya terhadap bonum commune masyarakat, maka di hadapan hukum

kedua- duanya tidak bisa disamakan atau disejajarkan dalam status yuridis yang sama.

Dengan mempromosikan perkawinan tradisional 6negara tidak hanya melindungi hak anak-

anak, melainkan mengembangkan nilai-nilai komitmen, pengekangan diri, dan diversitas,

yang memang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.45

Jadi, penolakan terhadap perkawinan sesama-jenis bukanlah sebuah tindakan diskriminatif,

melainkan ungkapan pengakuan dan pembelaan terhadap lembaga natural perkawinan,

1yang menurut kodratnya bercorak heteroseksual. Mempromosikan kesamaan di antara

warga masyarakat tidak berarti menghapus setiap perbedaan, termasuk perbedaan

seksualitas laki-laki dan perempuan. Sejarah umat manusia dan hukum menunjukkan

bahwa kesamaan di antara warga masyarakat selalu diukur bersama dengan perbedaan-

perbedaan yang sah di antara mereka. Prinsip otonomi personal juga sering dijadikan

rujukan oleh same-sex couples dan para pendukungnya untuk mendasari tuntutan mereka.

6Di sini juga diperlukan pembedaan. Setiap anggota masyarakat bebas beraktivitas sejauh

aktivitas itu bersumber dari 64dan bermuara pada promosi hak masyarakat sipil akan

kebebasan. Namun, negara tidak boleh memberi pengakuan kepada aktivitas warga, yang

tidak memberi sumbangan positif dan signifikan terhadap perkembangan 1pribadi dan

masyarakat itu sendiri. Pasangan sesama jenis tidak mampu mengemban peran atau fungsi

spesifik dan kategoris dari perkawinan dan keluarga, yang memang layak diberikan oleh

negara dan masyarakat terhadap perkawinan. Malah ada banyak alasan untuk mengatakan

bahwa pasangan sesama jenis sangat merugikan masyarakat, terutama bila benturan-

benturan itu semakin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial.46 Jadi, masyarakat



dibangun dan diorganisir oleh dan melalui relasi 1seorang laki-laki dan seorang perempuan

dalam lembaga perkawinan. Relasi homoseksual tidak masuk dalam sphere sosial,

melainkan sphere privat. Minat atau keinginan privat tidak bisa menjadi dasar legislasi

negara. Sebaliknya, perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta keluarga,

masuk dalam sphere kehidupan sosial, dan karenanya masuk dalam pengaturan hukum

sipil. Kedua bentuk relasi yang berbeda tersebut membentuk strukturnya masing-masing.

Melegalisir relasi sesama jenis akan menimbulkan kerancuan dan kekacauan antara hukum

sebagai domain publik dan kecenderungan pribadi sebagai domain privat atau subjektif.

Legislator sipil akan melakukan kekeliruan antropologis dan sosio-politis, bila hendak

mengorganisir relasi homoseksual secara sosial-yuridis.47 Karena itu, perlakuan

“diskriminatif ” 1yang diderita oleh same-sex couples tidak bisa dikompensasi dengan

memberikan status perkawinan pada relasi mereka. Sebaliknya, menyamakan same-sex

couples dengan perkawinan merupakan tindakan diskriminatif terhadap lembaga

perkawinan. Perkawinan menyangkut interese atau kepentingan publik, sedangkan relasi

sesama jenis merupakan interese privat. Terhadap perkawinan yang mengemban interese

publik, negara haruslah melindungi dan mempromosikannya. Sedangkan terhadap

6sesuatu yang merupakan interese privat, negara hanya bisa menjamin kebebasan untuk

berekspresi, namun tanpa menyamakan dan sekaligus merancukan same-sex couples

dengan perkawinan.48 46 Nota Diverse questioni, no. 8. 47 Schmid, Loc. Cit. 48 Ibid.

Keempat, dari sudut legal-yuridis hanyalah perkawinan natural dan tradisional yang layak

mendapat pengakuan institusional, karena mampu menjamin suksesi generasi, dan

langsung berkaitan dengan kepentingan publik. Karena itu, hukum sipil tidak perlu

memberikan perhatian khusus kepada pasangan-pasangan sesama jenis, karena mereka ini

tidak mengemban 14peran dan fungsi yang sama demi kebaikan umum. Sering kali

ketakutan akan kehilangan hak-hak tertentu 6baik sebagai pribadi maupun sebagai warga

masyarakat, yang muncul setelah terjadi kehidupan bersama, menjadi pendorong untuk

menuntut pengakuan legal atas pasangan sesama jenis. Namun, alasan ini tidak berdasar.

Pengakuan legal justru merupakan ketidakadilan berat terhadap lembaga perkawinan,



dengan mengorbankan 1kebaikan umum dan hak keluarga demi kepentingan privat, yang

memang patut dijamin namun tanpa merugikan secara luas tatanan masyarakat.49 Dengan

kata lain, melindungi, mempromosikan, dan mendukung lembaga perkawinan tradisional

merupakan sikap 6dan perlakuan yang adil terhadap perkawinan. Masih ada 7alasan lain

yang diajukan oleh para pendukung atau pejuang same- sex marriages demi mendapatkan

pengakuan legal terhadap relasi mereka. Mereka mengatakan bahwa banyak 2pasangan

dalam perkawinan natural dan tradisional ternyata tidak bahagia, dan bahkan bercerai

dengan mengakibatkan kesengsaraan bagi pihak-pihak yang bersangkutan (single parent

dan anak tanpa orangtua yang lengkap). Memberi pengakuan legal pada pasangan

34sesama jenis akan mengatasi persoalan ini. Argumentasi ini sebagian ada benarnya.

Meski demikian, intervensi 6masyarakat dan negara yang tepat bukanlah

menginstitusionalisasi kegagalan itu, kemudian mengatasinya dengan memberi pengakuan

legal kepada same-sex couples dan menyamakannya dengan perkawinan. Kegagalan

perkawinan harus diatasi dari dalam perkawinan itu sendiri, misalnya dengan

mempersiapkan sebaik-baiknya pasangan yang mau menikah, memberikan pembinaan

pascanikah, memberikan dukungan dan bantuan bagi suami-istri, agar mereka dapat

mengemban 6hak dan kewajiban dalam keluarga dengan baik dan bertanggung jawab.50

Negara harus mewujudkan prinsip subsidiaritasnya untuk mempromosikan lembaga

perkawinan tradisional. 1Perkawinan dan keluarga tradisional tetap menjadi sumber

kehidupan masyarakat sipil yang tak- tergantikan. Tidak ada perkawinan yang sempurna.

Namun, lembaga tradisional dan natural itu tetaplah merupakan institusi terbaik untuk

melestarikan atau meneruskan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan insani kepada

generasi baru. Relasi-relasi yang berkomitmen (committed relationship) tidak bisa

disamakan atau disejajarkan begitu saja 6satu sama lain, kemudian masing-masing merasa

berhak atas 49 Nota Diverse questioni, no. 9. 50 Schmid, Loc. Cit. privilegi atau pengakuan

hukum yang sama. 1Dengan kata lain, same-sex couples tidak bisa menuntut privilegi yang

sama seperti yang diberikan kepada lembaga perkawinan, dengan alasan bahwa pasangan

sesama jenis juga memiliki komitmen dan stabilitas yang sama seperti dalam perkawinan.



Komitmen dalam relasi memang ada dalam beberapa pasangan sejenis. Namun, banyak

pasangan homoseksual masih menunjukkan ketidakmampuan untuk membangun relasi

yang berkomitmen dan sering terjadi promiskuitas yang tinggi. Relasi heteroseksual dalam

perkawinan pun tidak menjamin relasi interpersonal yang berkomitmen, sebab banyak

perkawinan heteroseksual yang mengalami perceraian. Namun, pokok persoalannya tidak

pertama-tama terletak dalam komitmen itu sendiri. 7Privilegi yang diberikan terhadap

perkawinan merupakan promosi atas fungsi-fungsi vital dan sosial dari perkawinan,

sementara komitmen suami-istri hanyalah kondisi atau persyaratan ideal untuk

mewujudkan fungsi-fungsi tersebut.51 Perkawinan adalah sebuah komitmen personal dan

sosial sekaligus. Yang secara legal dan sosial diakui dalam perkawinan bukanlah hanya

komitmen personal, melainkan juga komitmen sosial dalam rangka membangun kebaikan

dan stabilitas masyarakat yang sehat. Perkawinan tidak bisa direduksi menjadi sekadar

relasi emosional dan afektif antara 2 (dua) orang dewasa untuk saling melengkapi dan

membahagiakan. Dengan kata lain, perkawinan bukanlah sekadar sebuah faithful adult

relationship. Mengakui same-sex couples sebagai perkawinan akan membuyarkan lembaga

perkawinan itu sendiri, di mana perkawinan tidak lagi menjadi perkawinan yang dirancang

oleh Allah dengan hukum-hukumnya. Demikianlah, Gereja tidak mengakui adanya

3perkawinan antara dua orang yang berkelamin sama, yaitu antara dua orang perempuan

(lesbianisme) atau antara dua laki-laki (homoseksualisme). Menghapus distingsi yang

membedakan perkawinan dari relasi-relasi lain akan dengan sendirinya menghapus

diversitas 10di dalam masyarakat. Penolakan 29terhadap perkawinan sesama jenis bukanlah

melanggar nilai dan harkat pribadi dalam membangun berbagai bentuk relasi antar

manusia. Perkawinan 1seorang laki-laki dan seorang perempuan tetaplah merupakan

lingkungan alami yang sehat untuk melahirkan, mendidik, dan mendewasakan anak.

Perkawinan dan keluarga akan menjamin stabilitas dan perpetuitas masyarakat. Kongregasi

Ajaran Iman secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar apa pun untuk menyamakan

atau menyejajarkan same-sex couples dengan perkawinan yang dirancang oleh Allah.

Perkawinan bersumber dari Allah, dan karenanya bersifat suci (res sacra). Sedangkan same-



sex couples 1berlawanan dengan hukum moral kodrati. Relasi sesama jenis membuang

kelahiran anak dalam setiap aktivitas seksualnya. Relasi seksual 29di antara mereka

bukanlah buah atau wujud dari complementarity afektif dan seksual antara laki-laki dan

perempuan. Inklinasi 51 Schmid, Loc. Cit. homoseksual atau lesbian secara objektif

merupakan sebuah disorder, sedangkan praktik atau aktivitas homoseksual menciptakan

dosa berat melawan kastitas (chastity).52 Gereja Katolik tidak akan mengubah posisi

doktrinalnya ini, sekalipun ada tekanan dari legislasi sipil atau trend zaman.53 1Karena itu,

perkawinan natural dan tradisional harus di-revitalisasi dan selalu dipromosikan, bukan di-

redefinisi. Selama beberapa dekade ini lembaga perkawinan tradisional memang

mengalami kemerosotan dan instabilitas. Namun, bukan karena itu lalu ia semakin

dilemahkan atau dihancurkan lagi dengan mengakui atau menyejajarkan same-sex couples

dengan perkawinan. Tribunal Rota Romana selalu memandang homoseksualisme atau

lesbianisme sebagai perversi atau penyimpangan dari naluri natural yang terarah kepada

relasi 28seksual dengan lawan jenis.54 Kaum homoseksual dan lesbian tetap memiliki hak

dan kebebasan untuk berelasi 34dengan sesama jenis. Namun, relasi mereka tidak bisa

diangkat atau dikategorikan ke dalam lembaga perkawinan. Perkawinan antara 1seorang

laki-laki dan seorang perempuan adalah satu-satunya yang sesuai dengan hukum kodrat,

yang dapat menjamin tumbuh-kembangnya masyarakat dan budaya yang sehat. 2Karena

itu, lembaga perkawinan natural ini harus mendapatkan perlindungan khusus dan legal dari

negara. Jaminan legal yang sama tidak mungkin diberikan kepada relasi sesama jenis. Kalau

tidak, pengertian dan penghayatan yang benar mengenai perkawinan akan kabur dan

rusak. Persoalan menjadi lain sama sekali 29jika seseorang yang memiliki keterarahan

homoseksual atau lesbian itu menikah dengan lawan jenis yang normal dan sehat.

Demikian juga mengenai orang-orang yang menyandang kelainan psikoseksual, seperti

homoseksualisme dan lesbianisme, transeksualisme, hermaphrodisme, dan transvestitisme.

Gangguan atau kelainan psikoseksual tersebut dapat sangat mengganggu relasi suami-istri

dan kesejahteraan pasangan. Namun, bukan 6di sini tempatnya untuk menilai kemampuan

atau ketidakmampuan mereka untuk menikah. Hal ini 3akan kita bahas dalam bagian lain



mengenai kesepakatan nikah. 4. Persekutuan Seluruh Hidup 4.1 Doktrin kanonik Menurut

kan. 1055, §1 perkawinan merupakan kesatuan kehendak antara 1seorang laki-laki dan

seorang perempuan untuk membentuk di antara mereka persekutuan 52 Kongregasi

Ajaran Iman, Nota Diverse questioni, 3 Juni 2003, no. 4 (dalam EV 22: 374; bdk. KGK, no.

2357, 2396. 53 Kongregasi Ajaran Iman, Epist. Homosexualitatis problema, 1 Oktober 1986,

no. 9 (dalam EV 10: 924). 54 Ronny E. Jenkins, “Judicial foundations of the opposition of the

Holy See to same-sex unions: sexual orientation in 61decisions of the tribunal of the Roman

Rota”, dalam The Jurist 62 (2002) 353. Artikel ini sangat kaya dengan referensi yang

merujuk pada yurisprudensi Rota Romana. seluruh hidup (consortium totius vitae,55

partnership of whole life). Kata sambung “dengan mana” dalam kanon tersebut

menunjukkan bahwa persekutuan itu lahir dan 3dibangun atas dasar perjanjian yang tidak

dapat ditarik kembali. Selanjutnya, frasa “membentuk di antara mereka” menunjukkan 2

1(dua) hal, yaitu (a) perjanjian pernikahan bercorak intersubjektif, (b) objek dari kehendak

bersama ialah membangun relasi interpersonal yang baru dan stabil. Dengan demikian,

unsur pertama dan terpenting dari perkawinan ialah dimensi perjanjian 7yang tidak dapat

diganti oleh siapa pun dan apa pun. Perjanjian ini tidak hanya perlu, melainkan merupakan

satu-satunya penyebab efektif dari lahirnya relationship suami-istri. Dimensi perjanjian atau

kesepakatan ini selanjutnya akan 17diatur dalam kan. 1057. Berbeda dengan bentuk-bentuk

lain dari relasi laki-laki dan perempuan, perkawinan bukanlah sekadar cara atau bentuk

menghidupi seksualitas dalam pasangan, juga bukan sekadar relasi cinta sentimental antara

dua pribadi. Objek dari perjanjian suami-istri ialah membangun partnership of their whole

life, “komunitas intim kehidupan dan cinta” (intima communitas vitae et amoris) antara

suami-istri (GS, 48). Objek kesepakatan ini menegaskan kembali hakikat relasional dari

perkawinan, 10yang bersumber dari dimensi sosial manusia dan yang mengarah kepada

pembentukan sebuah komunitas baru. Partnership tersebut juga mau menunjukkan bahwa

suami-istri bersama-sama menyatukan seluruh diri pribadi dan daya-upaya terhadap

proyek kehidupan 1yang satu dan sama (unique life project) atau terhadap nasib bersama

(common lot).56 Suami-istri memikul bersama-sama suka-duka kehidupan berdua,



sehingga kekuatan mereka dipadukan untuk mengejar kesejahteraan perkawinan dan

keluarga mereka. Dalam perjalanan hidup berdua suami-istri saling menerima dan

memberikan diri secara total, seumur hidup, dengan segala kelebihan dan kekurangan

masing-masing, dalam setiap situasi dan suasana kehidupan, baik untung maupun malang.

Dengan demikian, 3perkawinan adalah sebuah persekutuan hidup suami-istri yang penuh,

total dan eksklusif, tak-terputuskan, yang melibatkan seluruh pribadi dalam semua aspek

kehidupan dan aktivitas (material-ekonomis, cinta-kasih, afeksi, pelayanan dan perhatian,

relasi seksual). Inilah esensi dari perkawinan sebagai sebuah status atau ikatan nikah

(matrimony in the act of being lived out). Menurut KHK 1917 kehidupan suami-istri

diistilahkan dengan persekutuan hidup suami-istri (communio vitae coniugalis), yang

diwujudkan dalam trilogi “kesatuan”, yakni kesatuan ranjang, meja, dan tempat tinggal”

(kan. 1128-1129). Ketiga hal ini tetap merupakan bagian pokok dari konsep perkawinan

sekarang ini, namun “komunitas intim hidup dan cinta” atau 55 Kata consortium

merupakan gabungan dari kata cum (bersama-sama, bersatu) dan sors (nasib), yang berarti

bahwa suami-istri bersama-sama menanggung nasib yang sama atau kondisi kehidupan

14yang sama di antara mereka berdua, seumur hidup perkawinan (totius vitae). 56 Bañares,

Op. Cit., hlm. 1053. “bersatu nasib dalam keseluruhan hidup” mengandung pengertian

6yang lebih terbuka, kaya, spiritual, dan personalistik. Berbeda dengan bentuk-bentuk lain

dari relasi laki-laki dan perempuan, persekutuan hidup suami-istri adalah sebuah “ikatan

suci dan tetap”. Frase “of their whole life” menunjukkan 28sesuatu yang sifatnya permanen

dan stabil (quid permanens). Selain itu, frase tersebut menunjukkan kehendak tetap 3suami

dan istri untuk saling memberikan dan menerima diri secara utuh dan menyeluruh,

termasuk dimensi seksual masing-masing. Lewat kesepakatan nikah, cinta-kasih 1yang

sejati dan bebas diubah menjadi cinta-kasih yang berdimensi keadilan, yang tidak hanya

bercorak moral saja, melainkan juga bercorak yuridis. Dengan kata lain, suami dan istri

saling menyerahkan dan menerima sekumpulan kewajiban dan hak yang harus diwujudkan

atas dasar keadilan. Dalam yurisprudensi Rota Romana dewasa ini istilah consortium totius

vitae lebih dimengerti sebagai hak dan kewajiban atas relasi interpersonal suami-istri.



Consortium totius vitae 6tidak pernah menjadi dasar hukum yang otonom untuk nulitas

perkawinan (caput nullitatis). Namun, kalau dimengerti sebagai hak dan kewajiban atas

relasi interpersonal, hal itu memberi implikasi yang cukup substansial sekurang-kurangnya

pada empat (4) dasar hukum untuk anulasi perkawinan, yaitu (i) cacat berat dalam

kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki

perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (kan. 1095, 20), (ii)

ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan

psikis (kan. 1095, 30), (iii) simulasi (kan. 1101, §2), (iv) tipu muslihat yang dilakukan untuk

memperoleh kesepakatan, mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakikatnya dapat

sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan (kan. 1098). Ketidakmampuan untuk

memahami bahwa perkawinan adalah relasi interpersonal dapat menjadi petunjuk adanya

cacat berat dalam diskresi (lack of due discretion) seperti tercantum dalam kan. 1095, 20.

Jika seseorang memahaminya, namun dengan kehendak positif menolaknya, maka 14yang

terjadi adalah simulasi.57 4.2 Beberapa Bentuk Relasi yang Bertentangan Kita sekarang

melihat bersama-sama beberapa bentuk relasi laki-laki dan perempuan, yang oleh

kebanyakan orang disebut “perkawinan”, namun sebenarnya bukanlah perkawinan, karena

dibentuk dengan motivasi atau kehendak yang bertentangan dengan hakikat dan tujuan

perkawinan yang sejati. Kita tidak bermaksud menentukan sah-tidaknya bentuk-bentuk

relasi itu, melainkan menilai dari sudut 57 Lih. Gordon F. Read, “Consortium totius vitae: the

Implicatians for Jurisprudence”, dalam Studia Canonica 20 (1986) 123-146. pandang atau

dalam terang ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan, yakni sebagai relasi interpersonal

yang stabil dan permanen untuk membentuk consortium totius vitae. 4.2.1 Perkawinan

“untuk sementara waktu” Perkawinan 1untuk sementara waktu (perkawinan ad tempus)

terdapat pada “pernikahan week-end”, “kawin kontrak”, “perkawinan uji coba”, dan

sebagainya. Relasi-relasi semacam ini tidak memiliki persekutuan interpersonal yang stabil

dan ikatan yuridis yang permanen sebagai isi atau objek formalnya. “Kawin kontrak”

dilakukan oleh sebagian TKW atau TKI 6di luar negeri semata- mata dengan motif untuk

memperoleh atau memperpanjang izin tinggal di negara itu, agar bisa mendapatkan



pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang telah dimilikinya. 14Tidak menutup

kemungkinan seorang WNA melakukan hal yang sama di Indonesia dengan motif yang

sama. Kawin kontrak banyak juga terjadi di tempat-tempat wisata dan berkaitan dengan

aktivitas “turisme seksual” pada masa liburan. Para turis menyewa villa selama beberapa

bulan dan mengisi seluruh waktu liburannya dengan melakukan kawin-kontrak. Motif

mencari 29kenikmatan seksual dari para turis (biasanya laki-laki) bertemu dan cocok

dengan motif mencari uang dari perempuan setempat. 6Karena itu, ada tarif yang

ditentukan baik berdasarkan lamanya kawin kontrak maupun aspek umur dan penampilan

fisik pihak perempuan. Pihak perempuan dalam kawin kontrak bisa jadi masih gadis, atau

sudah terikat oleh perkawinan sah dengan lelaki lain, atau seorang pekerja seks komersial

(PSK). Lama kontrak bisa bertahun-tahun atau beberapa bulan saja, dengan memanfaatkan

kepergian suami 23untuk bekerja di luar negeri. Kawin- kontrak dilangsungkan di hadapan

penghulu dan satu saksi. Biasanya yang dijadikan saksi ialah sang calo atau makelar itu

sendiri, sedangkan penghulu “bisa diatur”. Kawin- kontrak dilakukan hanya untuk

28memberi kesan bahwa relasi seksual mereka adalah “sah-sah saja”, bukan sebuah

perzinaan. Namun, sejatinya semua adalah rekayasa dan kebohongan belaka. Dari “mahar”

1yang diterima oleh pasangan perempuan, calo atau makelar mendapat bagian sebagai

uang komisi. Dengan demikian, kawin-kontrak bukan lagi merupakan ungkapan relasi

interpersonal dan urusan privat kedua pasangan, melainkan sudah menjadi “bisnis” para

calo atau makelar, bahkan sumber pendapatan daerah, karena secara ekonomis

menguntungkan banyak pihak: dari tukang ojek dan sopir angkot hingga tempat wisata

dan pusat-pusat perbelanjaan, dari perusahaan rental mobil dan agen travel hingga jasa

penukaran uang dan penatu.58 58 Baca Agung Putu Iskandar, “Pergi ke Puncak ketika

Musim Turis Timur Tengah Tiba”, dalam Jawa Pos 11-13 Mei 2009. Pada kenyataannya tidak

semua perempuan mau dijadikan “istri kontrakan”. Berdasarkan banyak cerita pengalaman,

istri kontrakan tidak jarang menjadi budak seks dalam arti yang sesungguhnya oleh

pasangan kontraknya, sehingga menimbulkan penderitaan lahir-batin baginya.

Konsekuensi lain ialah bahwa setelah kontrak habis mantan istri kontrakan 6mengalami



kesulitan untuk mencari jodoh atau suami, kecuali yang sudah memiliki suami sah

sebelumnya. Tidak jarang mereka lalu menjadi pelacur, namun sering mendapat citra buruk

bila beroperasi di tempat yang sama. Karena itu, sebagai pelacur 27pun mereka tidak

bernasib lebih baik dari pelacur lain, karena bekas “istri kontrakan” tidak disukai oleh

pelanggan, dan karenanya juga jarang direkrut oleh mucikari.59 Kawin mut’ah (berasal dari

tradisi Islam) jelas-jelas direncanakan sebagai perkawinan 7untuk waktu yang terbatas

(beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun) berdasarkan kesepakatan kedua pihak sebelum

melakukan kontrak (temporary marriage for a pre-set time). Perkawinan ini terjadi ketika

seorang laki-laki berada di tempat asing, namun ia tidak memiliki kenalan di situ. Dalam

situasi itu ia bisa mengambil seorang perempuan untuk “dinikahi” sementara waktu selama

ia tinggal di situ. Perempuan itu lalu berkewajiban melayani kebutuhan laki-laki itu. Dalam

kesepakatan nikah pihak perempuan menyatakan bersedia dinikahi secara mut’ah dengan

menyebut jumlah dan jenis mahar yang menjadi haknya dan lama waktu pernikahan yang

telah disepakati. Sedangkan pihak laki-laki sekadar menjawab “ya, saya mau”.60 Jadi, akad

nikah tidak mengandung kehendak bersama yang berdasarkan cinta-kasih untuk 3hidup

berumah tangga selama-lamanya sebagai suami-istri. Biasanya kawin mut’ah terjadi ketika

seseorang 6pergi ke luar negeri untuk melakukan perjananan dinas, kuliah, atau wisata.

Selain itu, jenis perkawinan ini diperbolehkan juga bagi pasangan yang ingin hidup

bersama, namun mereka terarah kepada perkawinan yang permanen di kemudian hari.

Jenis ini bisa juga disebut cohabiting couples. Kawin mut’ah juga bisa digunakan untuk

“melegalkan” prostitusi, karena jenis perkawinan ini membuka kemungkinan untuk waktu

yang lebih singkat, misalnya beberapa jam. Dengan demikian, ada beberapa perbedaan

antara pelacuran biasa dengan kawin mut’ah. Dalam pelacuran biasa, PSK hanya mendapat

ongkos kencan seksual dan barangkali sedikit bonus, sedangkan pelacur dalam kawin

mut’ah akan mendapat kompensasi finansial 1yang lebih besar. Selain itu, pelacur biasa

dapat langsung melayani 23lelaki hidung belang lain, sedangkan pelacur yang dikawin

mut’ah masih harus menunggu minimal 3 (tiga) bulan (masa iddah) untuk dapat membuat

kontrak baru dengan lelaki lain.61 59 Agung Putu Iskandar, Loc. Cit. 60 Lih.



http://en.wikipedia.org/wiki/nikah_mut’ah, diakses 16 Februari 2013, pk. 12.45. 61 Ibid.

Akad nikah dalam kawin mut’ah semata-mata didasarkan pada kebutuhan biologis dalam

jangka waktu tertentu. Meskipun perkawinan itu bisa mengarah kepada relasi yang lebih

permanen, namun motif dan tujuan awalnya tetaplah untuk temporary marriage, yakni

untuk sekadar memenuhi kebutuhan biologis, afektif atau emosional sesaat dari laki-laki

pendatang. Kata mut’ah sendiri berarti kesenangan atau kenikmatan. Saksi dan wali tidak

harus ada.62 Dengan demikian, “perkawinan” itu bisa dan biasa diakhiri di tengah jalan

sesuai kesepakatan kedua pihak dalam konteks “rekreasi”.63 Untuk berhentinya kawin

mut’ah tidak membutuhkan perceraian, melainkan sekadar menunggu “jatuh tempo”

(voiding). 10Dari sudut pandang doktrin dan hukum perkawinan kristiani semua bentuk

relasi yang sudah dipaparkan di atas sebenarnya tidak bisa disebut perkawinan, melainkan

pseudo-marriage atau “relasi” begitu saja, sekalipun bisa didasari rasa cinta dan dalam

kasus-kasus tertentu bisa berlangsung relatif lama. Bentuk-bentuk relasi itu secara murni

merupakan ciptaan manusia, yang di satu sisi tidak ingin dibatasi kebebasan dan nafsu

seksualnya, dan di sisi lain berupaya mencari wadah atau penyaluran yang dilindungi

hukum. Motivasi dan tujuan ekonomis dan finansial mengesampingkan tujuan perkawinan

yang sejati, yakni membangun relasi interpersonal 1yang stabil dan permanen. Tidak jarang

bentuk-bentuk relasi di atas berkaitan dengan pelacuran, perzinaan, atau perselingkuhan

yang mengkhianati perkawinan sah dengan 3suami atau istri sendiri. Menurut ajaran

2Konsili Vatikan II, perkawinan diciptakan oleh Allah Pencipta dan dihiasi dengan hukum-

hukum-Nya. Sifat dan lama 3persekutuan hidup suami-istri tidak bergantung pada

penilaian manusia (GS, 48), atau pada putusan dan perundang- undangan manusiawi yang

rapuh. Perkawinan juga tidak merupakan hasil eksperimen manusia, evolusi sosial atau

kultural, yang 7dalam perjalanan waktu harus tunduk pada perubahan, melainkan

stabilitasnya dikehendaki dan diatur oleh Allah sendiri. Persekutuan hidup suami-istri

adalah persekutuan yang tetap, yang diikat 6dengan hak dan kewajiban formal dan

institusional, dilindungi dan dijamin oleh hukum. Kebersamaan seluruh hidup (consortium

totius vitae) atau persekutuan intim hidup dan cinta (intima communitas vitae et amoris) ini



merupakan dasar dan syarat mutlak agar tujuan-tujuan perkawinan bisa terjamin

perwujudannya, yakni kesejahteraan suami- istri sendiri dan anak-anak. 62 Lih. wawancara

wartawan Forum dengan H. Amidhan, Ketua MUI, “Mut’ah dan Siri melanggar Undang-

Undang”, dalam Forum no. 5, 8 Juni 2003, hlm. 15. Untuk mendalami aspek hukum dan

doktrinal, serta melihat perbedaan pendapat antara kaum Sunni dan kaum Syi’ah mengenai

“perkawinan” ini, silakan membaca Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut’ah: Analisis

Perbandingan Hukum Sunni dan Syi’ah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2008. 63 Abdul Azis

Dahlan et al. 89(ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996,

hlm. 1344-1345. Kawin kontrak demikian 10itu jelas tidak bisa dikategorikan sebagai

perkawinan, karena tidak didasari oleh cinta-kasih kepasutrian dan kehendak menikah yang

benar. Masing-masing memiliki 40maksud dan tujuannya sendiri: pihak perempuan hanya

membutuhkan uang dan harta, sedangkan pihak laki-laki hanya membutuhkan pelayanan

pihak perempuan. 4.2.2 Nikah sirri 65Kata sirri berasal dari bahasa Arab, yang berarti rahasia

atau disembunyikan. 6Dengan demikian, secara etimologis nikah sirri berarti perkawinan “di

bawah tangan”, kawin diam-diam, atau kawin rahasia.64 Terkait soal keabsahannya, hal itu

bergantung dari sudut mana menilainya. Dari sudut agama Islam nikah sirri pada umumnya

dianggap sah, karena perkawinan ini memang hanya memenuhi prosedur keagamaan

(syarat dan rukun nikah) yang dituntut oleh fikih. 35Salah satu syarat prosedural itu ialah

adanya wali bagi pihak perempuan, minimal dua orang saksi, serta adanya mahar dan ijab

kabul. Selanjutnya, pencatatan perkawinan dianggap 1tidak termasuk dalam syariat nikah,

bersifat sekunder belaka, sehingga tidak dicatatnya perkawinan tidak mengurangi

keabsahan perkawinan. Sebaliknya bila ditinjau dari sudut UU positif negara, perkawinan

sirri adalah tidak sah, karena tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) atau 16Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, perkawinan ini tidak tercatat dalam

register negara (unregistered marriage), dan karenanya tidak memiliki akta nikah resmi. Jika

kelak terjadi persoalan dalam 9perkawinan dan keluarga yang terkait dengan perundang-

undangan sipil, maka para pelaku nikah sirri tidak dapat menyelesaikan perkaranya melalui

lembaga-lembaga hukum negara. Pendapat lain mementingkan kedua-duanya, yakni



hukum agama dan hukum positif negara. Menurut pendapat 16ini, nikah sirri sudah sah

menurut hukum agama. Namun, pencatatan perkawinan oleh KUA atau Kantor Catatan

Sipil tetap mewajibkan, karena memberikan kemaslahatan publik yang sangat penting

berkenaan dengan kepastian hukum bagi perkawinan itu sendiri, yang selanjutnya

berdampak positif pada perlindungan hukum atas lembaga perkawinan yang sudah

dibentuk, jaminan hukum bagi hak istri dan anak-anak. Pencatatan ini biasanya sengaja

tidak dilakukan. Padahal, dengan pencatatan itu berhentilah sebutan sebagai nikah sirri. Di

lain pihak, mencatat secara resmi nikah sirri berarti menyamakan dan menyejajarkannya

dengan poligami, 64 Dewasa ini di Arab Saudi ada satu jenis nikah sirri yang lebih longgar

lagi, yakni nikah misyar. Nikah ini juga dianggap sah secara agama, karena 16memenuhi

syarat dan rukun nikah (wali, saksi, ijab kabul). Namun, dalam perkawinan ini pihak

perempuan rela kehilangan hak 6tempat tinggal dan nafkah, dan bersedia dikunjungi oleh

pihak laki-laki di rumah keluarganya kapan pun “suami”-nya menginginkannya, baik siang

maupun malam. Selain relasi seksual, suami tidak mempunyai kewajiban atau tanggung

jawab lainnya. bahkan akan berlanjut dengan menormalkan poligami. Padahal, menurut UU

RI 6no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, negara menganut prinsip perkawinan monogam,

sedangkan poligami diizinkan sebagai kekecualian dengan memenuhi syarat-syarat yang

sangat berat. Menuntut pencatatan perkawinan sirri berarti memaksa negara untuk

medefinisi ulang konsep perkawinan. Namun, 6hal ini tidak mudah, karena sistem legislasi

negara tidak boleh mendasarkan diri pada ajaran salah satu agama, sekalipun agama itu

dianut oleh mayoritas penduduknya. Sistem legislasi sipil harus adil bagi 9semua warga

masyarakat yang pluralis, berdasarkan prinsip etis dan moral yang bisa diterima oleh semua

pihak lewat right reasoning. Pembahasan 6kita di sini sebenarnya tidak bermaksud

menyelesaikan perdebatan soal sah-tidaknya pernikahan sirri, melainkan ingin memberikan

suatu penilaian etis dan moral dalam terang paham perkawinan kristiani. Untuk itu, penting

mengetahui alasan, motif, dan tujuan orang 16melakukan nikah sirri. Dari pengalaman di

lapangan ada beberapa motif dan tujuan pernikahan sirri, yaitu (i) salah satu pihak 17tidak

dapat memenuhi persyaratan administratif UU Perkawinan sipil atau Peraturan Pemerintah



yang berlaku, (ii) salah satu atau kedua pihak ingin mempertahankan tunjangan pensiun,

namun terbentur pada persyaratan administratif aturan kepegawaian (bagi PNS, anggota

TNI atau Polri, atau karyawan perusahaan tertentu), (iii) untuk menutupi rasa malu terhadap

masyarakat sekitar karena pihak perempuan sudah hamil lebih dahulu, (iv) karena istri yang

sah belum atau tidak memberikan izin, (v) untuk “mengamankan” kehidupan rumah tangga

dengan istri yang sah (agar istri sah tidak marah atau menggugat cerai suami), (vi) untuk

menghindari dosa perzinaan, (vii) 16ingin melakukan poligami namun terhalang secara

sosial atau hukum, (viii) untuk melanggengkan perselingkuhan, dan sebagainya. Tidak

jarang seorang perempuan sungguh-sungguh rela dan bangga menjadi istri sirri seorang

laki-laki dari golongan sosio-ekonomis tertentu, meskipun laki-laki tersebut sudah memiliki

istri yang sah. Perkawinan sirri yang tidak dicatat 28menimbulkan dampak negatif terhadap

istri. Pertama-tama istri dianggap tidak sah di mata hukum positif negara, sehingga ia tidak

bisa menuntut hak atas nafkah atau warisan dari almarhum suami, tidak berhak atas harta

gono-gini, karena tidak ada bukti resmi dan sah mengenai statusnya sebagai istri, kecuali

suaminya bermurah hati kepadanya. Di samping itu, dampak sosial yang ditanggung istri

ialah bahwa ia dianggap hidup bersama dengan seorang laki-laki tanpa ikatan nikah resmi

atau “kumpul kebo”, atau dijuluki “perempuan piaraan”. Demikianlah, istri sirri tetap berada

dalam situasi perkawinan yang rapuh, kurang stabil, dan kurang permanen. Pernikahan sah

saja mudah diceraikan, apalagi pernikahan 16di bawah tangan. Anak yang lahir dari

perkawinan sirri adalah korban berikutnya. Statusnya adalah anak tidak sah, karena lahir

2dari perkawinan yang tidak sah (meski tidak sama dengan anak haram). Ia hanya diikutkan

pada garis ibunya sebagai status pertalian keluarga (hubungan perdata), namun tidak

memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.65 Situasi ini 27tidak jarang dimanfaatkan oleh

ayahnya untuk menyangkal anak itu sebagai anaknya, dan untuk berkelit dari

kewajibannya, baik kepada istri sirri maupun kepada anaknya 6itu. Selain itu, anak yang

lahir dari perkawinan sirri mengalami kesulitan dalam menegaskan status personalnya

secara sipil, terutama dalam kaitan dengan administrasi kependudukan. Sekalipun dampak-

dampak negatif kawin sirri barangkali bisa diatasi dan diperbaiki,66 namun 3ditinjau dari



sudut alasan, motif, tujuan, serta dampak negatifnya kita dapat menilai bahwa kawin sirri

tidak sesuai dan bahkan berlawanan dengan konsep perkawinan 1yang sejati, yang

monogam dan tak-terputuskan. Relasi interpersonal yang total dan eksklusif, yang

sederajat dan yang sama dalam hak dan kewajiban, jelas-jelas diabaikan atau dibuang

dalam kawin sirri. Tetap ada kesan kuat bahwa kawin sirri diperbolehkan secara agama

untuk memberikan payung hukum, sehingga perkawinan itu mendapat label halal, pihak

laki-laki bisa merasa tenang, terbebas dari rasa berdosa, tidak dituduh berbuat zinah atau

maksiat. Karena 65itu, nikah sirri bisa dikatakan “nikah selingkuh” yang mendapat payung

hukum. Tidak mustahil nikah sirri digunakan oleh laki-laki dewasa 23yang sudah menikah

sebagai modus operandi untuk melakukan kejahatan seksual terhadap remaja-remaja di

bawah umur dengan imbalan uang. Dengan demikian, 65nikah sirri dapat berkolusi dengan

perselingkuhan, perzinaan, bahkan prostitusi. Mengakui nikah sirri berarti mengatasi

perselingkuhan dan perzinaan justru dengan melegalkan dan memformalkannya. 4.2.3

Cohabiting couples dan de facto unions Beberapa catatan juga perlu kita berikan mengenai

cohabiting couples (seorang laki- laki dan seorang perempuan yang hidup bersama

sebelum perkawinan) dan de facto couples atau de facto unions (hidup bersama tanpa

terarah kepada perkawinan), di mana pasangan tersebut juga melakukan relasi seksual

layaknya suami-istri. De facto unions memiliki pengertian 14yang sangat luas, termasuk juga

pasangan sesama jenis. Dalam bahasa kita sehari-hari kedua bentuk hidup bersama itu kita

namakan “kumpul kebo”. Sekarang ini di berbagai negara, baik negara maju maupun

negara miskin, banyak pasangan memilih hidup bersama tanpa ikatan nikah, entah dengan

prospek ataupun tanpa prospek 34sama sekali untuk menstabilkan relasi dalam perkawinan

sah di kemudian hari. Jumlah cohabiting couples bahkan semakin meningkat akhir-akhir ini,

sehingga ada 65 Lih. UU RI 40No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ps. 42 dan 43. 66

Kiranya bisa dibayangkan wacana 16bahwa nikah sirri itu sendiri tidak perlu diharamkan

atau bahkan dipidanakan, melainkan yang dikenai sanksi pidana seharusnya adalah

tindakan penelantaran istri dan anak dalam nikah sirri. trend bahwa “kumpul kebo

pranikah” menjadi semakin konvensional. Kedua bentuk hidup bersama itu 18memiliki



beberapa karakteristik berikut ini berdasarkan motif dan tujuan pelakunya. Pertama,

cohabiting couples atau de facto unions menolak sekumpulan 1hak dan kewajiban yang

ada di dalam perkawinan. Selain itu, kedua bentuk hidup bersama itu tidak memiliki

stabilitas sebagaimana dalam ikatan nikah.67 Dengan demikian, ketidak- stabilan relasi

merupakan unsur yang melekat atau inheren di dalam kedua bentuk hidup bersama itu,

sehingga risiko perpisahan juga sangat tinggi. Pasangan “suami- istri” itu memiliki

kerapuhan atau inkonsistensi di bidang konsolidasi, intimitas, dan komitmen di antara

pasangan. 18Tidak jarang setelah berpisah masing-masing pihak dengan mudah dan segera

mendapatkan pasangan baru dengan ideologi yang sama. Kedua, beberapa cohabiting

couples jelas-jelas merupakan sebuah pilihan yang sadar dan bebas. 35Pasangan yang ingin

menikah sengaja melakukan hidup bersama ad experimentum sebagai tahapan menuju

perkawinan. 23Cara hidup seperti itu mereka maksudkan sebagai eksperimen dan latihan

untuk membuktikan atau meyakinkan diri apakah mereka akan mampu menjalin relasi yang

lebih langgeng atau tidak. Sesudah saling mengenal dengan baik dan saling cocok, barulah

mereka membuat kesepakatan (a) untuk mengubah relasi mereka menjadi ikatan nikah

yang resmi, atau (b) untuk tetap melanjutkan 12hidup bersama tanpa ikatan nikah, atau (c)

untuk memutus relasi mereka selamanya. Beberapa pasangan melakukannya dengan motif

tambahan, misalnya karena alasan ekonomis atau untuk menghindari problem hukum

tertentu. Namun, motif yang sebenarnya bisa lebih mendalam yang ujung-ujungnya

menunjukkan mentalitas yang kurang menghargai seksualitas, serta wujud dari pengaruh

pragmatisme, hedonisme, atau karena pemahaman yang keliru mengenai cinta, yakni cinta

tanpa 1tanggung jawab apa pun. Jadi, bentuk relasi semacam itu dipilih untuk menghindari

stabilitas relasi dan konsekuensi tanggung jawab yang membebani, dan menolak

sekumpulan hak dan kewajiban yang ada dalam cinta-kasih suami-istri yang autentik

(perkawinan), antara lain ekonomi keluarga dan pendidikan anak.68 Ketiga, de facto unions

tidak jarang dijalankan oleh mereka yang sama-sama 19pernah menikah dan bercerai,

sebagai sebuah “alternatif ” bagi perkawinan. Sistem legislasi negara yang mendukung

perceraian menyebabkan 6hilangnya harkat dan martabat perkawinan dalam hati nurani



warga masyarakat. Selain itu, pengalaman negatif dan traumatik dalam perkawinan

pertama, atau pengalaman perceraian kedua orangtua, membuat orang takut atau tidak

mau menikah, sehingga memilih de facto unions tanpa ikatan nikah sebagai cara hidupnya.

Hal ini marak terjadi di negara-negara yang 67 Dok. Uno dei fenomeni, no. 4. 68 Ibid., no. 5.

ekonominya sudah sangat maju.69 Tidak jarang juga bahwa 1orang-orang yang sudah

berumur memilih hidup bersama tanpa perkawinan, karena di satu pihak ingin saling

menemani dan menolong di masa tua, namun di lain pihak tidak mau menambah beban

ekonomis atau kehilangan uang pensiun yang diakibatkan oleh perkawinan resmi.70

Keempat, de facto unions sering kali dijalankan demi motif ideologis, yakni sebagai bentuk

alternatif untuk menghayati seksualitas secara privat. Para pelakunya menganggap bahwa

perkawinan 6adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, karena merupakan sebuah violence

terhadap kesenangan individual, atau sebagai “kuburan bagi kebebasan cinta”. Jelaslah

bahwa pandangan tersebut menyalahartikan hakikat sebenarnya dari cinta-kasih insani,

dimensi oblatifnya, keluhuran dan keindahan dari 10hubungan antar manusia yang konstan

dan setia.71 Kelima, beberapa de facto unions terjadi bukan karena sebuah pilihan 1yang

positif dan bebas, melainkan sebagai situasi de facto yang sekadar ditolerir atau terpaksa

ditanggung oleh pelakunya. Sebagai contoh, kurangnya penghargaan terhadap perkawinan

bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau pembinaan dalam tanggung jawab, yang

pada gilirannya disebabkan oleh kemiskinan dan emarginasi. Situasi ketidakadilan, dosa

struktural, predominasi kultural dari sikap maskilistik atau rasis juga menjadi faktor pemicu

atau pendukung de facto unions. 6Di sini yang terjadi ialah bahwa pada awalnya pasangan

laki-laki dan perempuan menyepakati hidup bersama seperti layaknya suami-istri, dan

mereka berupaya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mirip perkawinan. Namun,

kemiskinan atau kelemahan struktural dalam sistem pendidikan sangat 23menghalangi

mereka untuk membangun sebuah keluarga yang sejati, sehingga akhirnya hanya

melanjutkan situasi de facto yang sudah dimulai.72 Masih ada lagi de facto unions yang

dilakukan 2dalam kurun waktu yang kurang lebih panjang sampai dengan kehamilan atau

kelahiran anak pertama. Sering kali hal ini terkait dengan “perkawinan bertahap”, dan



merupakan praktik turun-temurun atau tradisional 3dari generasi ke generasi, terutama di

Asia dan Afrika. Ketidakstabilan relasi dalam de facto unions, persisnya perpisahan dengan

pasangan lama dan kemudian hidup bersama dengan pasangan baru menimbulkan

kerugian jasmani dan rohani pada anak-anak yang sudah dilahirkan. Kenyataannya,

cohabiting couples tidak butuh 18waktu yang lama untuk bubar, ketika anak-anak masih

kecil. Anak-anak berada dalam kekacauan relasi keluarga, karena terpisah dari orangtua

natural untuk hidup bersama dengan ayah atau ibu tiri, kakek-nenek tiri, saudara tiri, 69

Dok. Uno dei fenomeni, no. 5. 70 Ibid, no. 6. 71 Ibid., no. 5. 72 Ibid., no. 6. saudara kandung

lain ayah atau lain ibu, dan seterusnya. Anak-anak 1juga tidak dapat menikmati “sebuah

rumah” (home) yang nyaman dan stabil untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Kerusuhan atau kenakalan yang melibatkan orang muda 28di dalam masyarakat (behavioral

problems, use of drugs) tidak jarang dilakukan oleh mereka yang berasal dari cohabiting

couples atau perkawinan yang gagal (broken home) semacam itu. Berdasarkan sebuah

studi 1yang dilakukan oleh Anne-Marie Ambert,73 ada beberapa dampak negatif pre-

marriage cohabitation terhadap perkawinan yang menyusul sesudahnya. Pertama, kondisi

relasi suami-istri tetap rapuh dan tidak stabil, sebagai akibat kurangnya komitmen atau

upaya bersama, atau kurangnya pengorbanan timbal-balik untuk kesejahteraan pasangan

14dan anak-anak, atau karena relasi seksual yang tidak eksklusif dan setia. Banyak

perempuan menjalani kohabitasi sebagai batu loncatan menuju perkawinan, sedangkan

pihak laki-laki melakukannya sekadar karena kecocokan atau menguntungkan

(convenience). Kedua, 3suami atau istri menunjukkan perilaku problem-solving yang kurang

positif. Mereka kurang saling mendukung. 28Dengan kata lain, dalam banyak kasus

perempuan sering harus berkorban lebih banyak daripada laki-laki, baik dari sudut

ekonomis- finansial maupun dari sudut pekerjaan domestik. Dalam de facto couples atau

kohabitasi masing-masing pihak cenderung untuk “mencari atau mengejar kepuasan dari”

pasangannya. Sebaliknya, dalam perkawinan, suami dan istri sama-sama terfokus untuk

“memberi kepuasan dan kesejahteraan kepada” pasangannya. Dengan demikian, kohabitasi

menciptakan situasi yang tidak fair dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kekerasan dalam



rumah tangga sering kali terjadi dalam kohabitasi, di mana korbannya adalah selalu

perempuan dan anak-anak. Kohabitasi juga berdampak negatif bagi anak-anak, antara lain

anak terjerumus dalam kenakalan atau bahkan kejahatan anak atau remaja, gagal dalam

18pelajaran di sekolah, dan mengalami kerugian psikologis karena situasi-kondisi rumah

yang tidak stabil. Ketiga, suami atau istri tidak membuang kemungkinan untuk bercerai

sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah perkawinan dan keluarga. Dengan

demikian, perkawinan yang didahului dengan kohabitasi sering berisiko tinggi untuk

bercerai dan menambah angka perceraian dalam masyarakat. Kenyataannya, angka

prosentase perceraian masih lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain

yang langsung menikah seperti biasa. Perceraian terjadi begitu mudah, karena mereka

berdua kurang atau tidak memiliki rasa dan identitas sebagai couple, sehingga kurang mau

berkorban 3bagi yang lain, kurang berminat untuk meresmikan dan melanggengkan relasi.

73 Dalam http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=77449 (diakses 1 Oktober

2005). Keempat, suami-istri yang menikah setelah melakukan kohabitasi biasanya menjadi

kurang religius. Banyak studi lain 14menunjukkan bahwa ada korelasi antara religiositas di

satu pihak dan kebahagiaan serta stabilitas perkawinan di lain pihak.74 Meski demikian,

tidak setiap pasangan yang melakukan cohabitation mengalami atau melakukan seperti itu.

Semuanya bergantung pada kehendak dan komitmen 2pasangan itu sendiri sejak awal.

Tidak jarang komitmen bertumbuh-kembang ketika relasi semakin intensif dan mendalam.

Penelitian lain 14menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam perkembangan

komitmen antara pasangan yang mengarahkan diri kepada perkawinan dan yang sama

sekali tidak berencana menikah. Yang pertama lebih memiliki komitmen dalam relasi

timbal-balik daripada yang kedua. Bahkan yang pertama memiliki karakteristik yang sangat

mirip dengan pasangan yang menikah. 14Dengan kata lain, kita perlu membedakan antara

committed cohabitation atau prenuptial cohabitors di satu pihak dan uncommitted

cohabitation atau non-nuptial cohabitors di lain pihak. 1Yang pertama lebih positif

daripada yang kedua, karena relasi dan komitmen yang tumbuh selama cohabitation

dikembangkan menjadi perkawinan yang sejati dan langgeng. Sebaliknya, pasangan



cohabitors 23yang tidak memiliki rencana untuk menikah memiliki risiko besar untuk

bercerai (bila “dipaksa” menikah secara resmi), dan juga menciptakan problem-problem

keluarga dan sosial lainnya, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya

komitmen dalam relasi yang berkelanjutan, kondisi emosional yang kurang tepat, problem

penggunaan uang, kurangnya tanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan

pendidikan anak.75 Dengan tetap memerhatikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam

kasus-kasus konkret, kiranya kita tetap harus mengatakan bahwa cohabiting couples dan

de facto unions tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan perkawinan. Kedua bentuk

hidup bersama 6itu juga tidak bisa dianggap sebagai alternatif bagi perkawinan. Justru

sebaliknya, semua bentuk de facto unions bertentangan dengan pemberian diri timbal-

balik yang utuh, penuh, stabil, dan yang diakui secara sosial dalam perkawinan. Jika

disejajarkan atau disamakan dengan perkawinan, kedua cara hidup 52itu akan melemahkan,

mengaburkan, dan menghancurkan perkawinan sebagai lembaga natural dan tradisional.

Menurut moral dan hukum Gereja Katolik, persiapan yang terbaik untuk perkawinan

bukanlah dengan melakukan “kumpul-kebo pra-nikah”, melainkan dengan melewati masa

pertunangan secukupnya. 74 Selama hidup bersama sebagai de facto couples, pasangan

laki-laki dan perempuan itu sering kali juga membuang atau menolak beberapa nilai dan

prinsip moral-religius: penolakan kelahiran anak, pengguguran kandungan, penggunaan

kontrasepsi, penolakan terhadap 9sakramen tobat dan ekaristi. 75 Gail S. Risch,

“Cohabitation – Social Fact and Ecclesial Opportunity”, dalam International Academy for

Marital spirituality (INTAMS) Review 12 (2006) 192. 5. Tujuan Perkawinan Kita sudah

membahas bahwa objek formal perjanjian nikah ialah membentuk 3persekutuan seluruh

hidup antara suami dan istri. Kini objek formal itu dibahasakan secara lebih konkret dan riil

dalam tujuan-tujuan hakiki perkawinan. Tujuan-tujuan 1ini juga membuat perkawinan

berbeda secara substansial dengan bentuk-bentuk lain relasi laki-laki dan perempuan (de

facto unions). 2Dalam kan. 1055, §1 tujuan (finalitas) perkawinan ditunjukkan di belakang

kata- kata “terarah pada” atau “ditujukan kepada” (ordinatum ad, ordered to). Berbeda

dengan kodeks lama yang menggunakan secara eksplisit kata “tujuan” (finis), kodeks



sekarang menyembunyikan tujuan itu dalam kata “keterarahan”, di mana keterarahan 40itu

sesuai atau berdasarkan ciri kodrati perkawinan (indole sua naturali, of its own very nature).

Dengan demikian, kodeks aktual bukannya kurang tegas dan kurang jelas, melainkan justru

lebih mendalam, lebih fundamental, dan lebih kuat dalam menunjukkan tujuan perkawinan.

“Tujuan” bukanlah sesuatu yang jauh di atas apalagi yang asing, yang harus dikejar oleh

2suami-istri dalam perkawinan, melainkan sesuatu yang sudah terkandung di dalam hakikat

perkawinan itu sendiri, dan suatu tatanan yang sudah ditanamkan oleh Allah pencipta

sendiri. Tujuan atau keterarahan perkawinan berarti tendensi dan dinamika yang

sesungguhnya, yang sudah inheren dalam perkawinan. 6Karena itu, di sini kita berbicara

tentang “tujuan hakiki” atau “tujuan kodrati” perkawinan (ordinations of the essence of

marriage). Menurut 2kan. 1055, §1, ada dua tujuan atau keterarahan pokok perkawinan,

yakni (i) kesejahteraan suami-istri, serta (ii) kelahiran anak dan pendidikan anak. Kodrat

perkawinan selalu bergerak 10dan terarah kepada kedua tujuan itu.76 Setiap perkawinan

memiliki kedua tujuan itu sebagai sesuatu yang sudah terkandung dalam perkawinan

sebagai lembaga natural (fines operis, finalitas obiectiva). 3Suami atau istri memang bisa

mengejar tujuan lain, misalnya untuk meningkatkan status sosial, untuk memecahkan

problem ekonomis, untuk tujuan politis, untuk mendapatkan keturunan dengan kualitas

tertentu, atau untuk menyelesaikan sebuah konflik keluarga atau persaingan bisnis. Namun,

tujuan-tujuan ini tidak inheren dalam perkawinan, melainkan bersifat subjektif, tambahan,

ekstrinsik, atau asesoris terhadap perkawinan (fines operantis, finalitas subiectiva). Yang

diutamakan 6dan diatur dalam hukum Gereja ialah tujuan objektif dan natural tersebut,

yang tidak boleh dikecualikan atau dibuang oleh siapa pun, baik suami-istri sendiri,

keluarga, maupun oleh masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut terkait erat 14satu sama lain.

Namun, kita bisa membuat distingsi atas tujuan-tujuan itu, sehingga masing-masing

memiliki arti, nilai, dan 76 Bañares, Op. Cit., hlm. 1054-1055. bobot tersendiri. Kalau kita

ingin menekankan kaitannya, tujuan kelahiran anak dan pendidikan anak bisa dilihat

sebagai satu-kesatuan, karena keduanya tercakup dalam satu pengertian saja, yakni

“kesejahteraan anak” (bonum prolis). 41Pendidikan anak merupakan konsekuensi logis dan



natural dari kelahiran anak. Suami-istri melahirkan anak tentu saja untuk membesarkan,

mendidik, dan mendewasakannya. Dengan demikian, tujuan perkawinan bisa dilihat dalam

dua aspek saja, yaitu 2kesejahteraan suami-istri dan kesejahteraan anak. Namun, di sini kita

merincinya dalam tiga aspek berbeda. Ada perbedaan doktrinal antara hukum lama dan

hukum baru mengenai tujuan perkawinan. Menurut hukum lama, tujuan-tujuan perkawinan

tidak memiliki nilai atau 36derajat yang sama, melainkan ada hierarki dan prioritas di antara

kedua tujuan di atas (KHK 1917, kan. 1013, §1). 3Kelahiran dan pendidikan anak (procreatio

atque educatio prolis) disebut tujuan utama (finis primarius). Sedangkan tujuan

sekundernya (finis secundarius) ialah agar suami-istri saling menolong (mutuum

adiutorium) dan saling 9memberikan hak atas tubuhnya untuk relasi seksual suami-istri

(remedium concupiscentiae). Dalam konsep hierarkis ini relasi suami-istri tetap penting

14dan tidak boleh diabaikan, namun sifatnya sekunder saja, yakni sebagai sarana dan alat

untuk kelahiran dan pendidikan anak.77 Konsep seperti itu tentu saja dipengaruhi oleh visi

thomistik mengenai perkawinan 7dari hukum lama yang sangat legal dan yuridis.

Perkawinan dilihat sebagai kontrak yuridis, di mana suami dan istri saling memberikan dan

menerima sekumpulan hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi dan ditaati atas dasar

keadilan. Salah satu hak dan kewajiban itu bersifat esensial dan karakteristik, yakni hak atas

tubuh pasangan (ius in corpus). Hak ini berarti setiap suami atau istri wajib memberikan

kepada pasangannya hak atas tubuhnya untuk melakukan relasi seksual, atau lebih tepat

lagi menurut hukum, untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada dirinya sendiri cocok

untuk melahirkan anak. Hak dan kewajiban itu bersifat sangat pribadi, tetap dan eksklusif.

Konsep atau visi seperti ini membuang kekayaan spiritual dan insani dari perkawinan.78

Sebaliknya, kan. 1055, §1 mengikuti paham perkawinan 2Konsili Vatikan II yang lebih

personal, spiritual dan kaya akan nilai-nilai insani, yakni: “Persekutuan hidup dan kasih

suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-

hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik

kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling

menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya,



juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan 77 L. Chiappetta, Il manuale del parroco.

Commento Giuridico-pastorale, Edizioni Dehoniane, Roma 1990, hlm. 13-14. 78 P. Moneta,

dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), Il Diritto nel Mistero della Chiesa,

vol. III, 2 ed., Pontificia Università Lateranense, Roma 1992, hlm. 173. ilahi. [...] Menurut

22sifat kodratinya lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami- istri tertujukan

kepada lahirnya keturunan serta pendidikannya, dan sebagai puncaknya bagaikan

dimahkotai olehnya” (GS, 48). “Menurut hakikatnya perkawinan dan cinta kasih suami-istri

tertujukan kepada adanya keturunan serta pendidikannya. Memang anak-anak merupakan

kurnia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orangtua

sendiri” (GS, 50). 7Para konsultor dalam “Komisi Kepausan untuk Revisi Kodeks”

memasukkan perubahan dan pembaruan itu pada tahun 1977, untuk menggantikan

konsep materialistik dan kontraktualistik dari doktrin lama dengan konsep yang lebih

personalistik.79 Dalam kutipan di atas tujuan-tujuan hakiki perkawinan tetap sama seperti

dalam hukum lama, namun 6tidak ada lagi hierarki di antara tujuan-tujuan itu, sekurang-

kurangnya dari sudut formal. Kesejahteraan suami-istri menduduki tempat yang penting,

khas, dan sejajar dengan kelahiran dan pendidikan anak. Pribadi 18suami atau istri adalah

sebuah bonum dan nilai tersendiri yang sama sekali tidak bisa dijadikan objek atau

instrumen semata. Dengan demikian, 7Konsili Vatikan II dan KHK aktual sangat

menonjolkan aspek personalistik dan relasional dari lembaga perkawinan. 3Kelahiran dan

pendidikan anak dipandang sebagai kurnia dan mahkota dari relasi cinta timbal-balik

suami-istri, serta pengikat lebih efektif bagi relasi mereka berdua. Sebaliknya, jika suatu

perkawinan tidak dikaruniai anak secara natural, misalnya karena sterilitas 2dari salah satu

atau kedua pihak, hal itu tidak menjadikan perkawinan tidak sah (bdk. GS, 50; kan. 1084,

§3). Demikian juga perkawinan tetap sah, meskipun suami- isteri secara legitim dan sesuai

norma moral sepakat untuk tidak melakukan relasi seksual demi motivasi religius, demi

pengaturan kelahiran anak, atau demi menghindari kemungkinan anak lahir cacat. Singkat

kata, 1dalam kedua kasus ini perkawinan tetap mempunyai arti dan nilai bagi kesejahteraan

suami-istri sendiri. Kesejahteraan suami-istri (Bonum coniugum) dan kesejahteraan anak



(bonum prolis) terjalin erat satu sama lain. 3Relasi suami-istri dalam kesetiaan (bonum fidei)

dan yang tak-dapat-diputuskan (bonum sacramenti) secara langsung membangun

kesejahteraan pasangan itu sendiri. Selanjutnya, relasi semacam 23itu secara tidak langsung

membangun kesejahteraan anak (bonum prolis), karena stabilitas perkawinan orangtua dan

kesetiaan timbal-balik suami-istri sangat menentukan kesejahteraan lahir-batin anak-anak.

Kesatuan dari kedua tujuan itu juga ditegaskan oleh 2Konsili Vatikan II: “Para suami- istri

kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta- kasih yang

subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (lih. Ef 5:32); atas

kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun 79 F. Turriziani Colonna,

“Bonum coniugum dal mutuum adiutorium al consortium totius vitae”, dalam J. Kowal – J.

Llobell (ed.), Iustitia et Iudicium. Studi di Diritto Matrimoniale Processuale Canonico in

Onore di Antoni Stankiewicz, Studi Giuridici LXXXIX, Libr. Ed. 1Vaticana, Città del Vaticano,

2010, hlm. 155. dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci;

dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya mereka mempunyai kurnia yang

khas di tengah Umat Allah” (LG, 11). 5.1 Kesejahteraan suami-istri Hukum tidak menolak

bahwa alasan dan motif 16seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah adalah

cinta kasih. Hukum juga tidak menyangkal bahwa tujuan mereka menikah adalah untuk

membangun dan mengembangkan cinta kasih suami-istri. Namun, hukum Gereja tidak

menyebut unsur 1cinta kasih dalam mendefinisikan tujuan perkawinan. Ini berarti bahwa

hukum Gereja tidak mau mengatur elemen psikologis dan spiritual yang sedemikian

subjektif itu, melainkan sekadar mengandaikannya. Hukum tidak membuang unsur cinta

kasih dalam tujuan perkawinan, melainkan membahasakannya dalam tindakan-tindakan

positif yang bercorak yuridis. Bahasa hukum untuk cinta kasih suami-istri ialah bonum

coniugum. 2Di dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling

menerima untuk membentuk perkawinan. Kehendak tersebut diungkapkan melalui

perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (kan. 1057, §2). 1Suami dan istri sekaligus

menjadi subjek dan objek perjanjian itu sendiri. Objek perjanjian bukanlah kumpulan hak

dan kewajiban yang abstrak, melainkan diri pribadi suami dan istri itu sendiri. “Saling



menyerahkan diri dan saling menerima” antara suami-istri 6inilah yang merupakan sumber,

dasar, dan kunci untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami- istri (bonum

coniugum). 3Dengan kata lain, kesejahteraan pasangan secara abstrak bisa didefinisikan

sebagai suami-istri itu sendiri yang saling menyerahkan dan menerima diri pribadi. Sebagai

sebuah semangat, keutamaan atau habitus, bonum coniugum adalah cinta-kasih suami-istri

(amor coniugalis) itu sendiri. Bukan kebaikan-kebaikan konkret tertentu (bona) yang

membentuk unsur hakiki perjanjian perkawinan, melainkan relasi interpersonal suami-istri.

Unsur hakiki 41yang harus saling dikehendaki oleh suami- istri dalam perjanjian nikah

bukanlah “kebaikan” pasangan, melainkan “kehendak menjadi suami atau istri”

(conjugality); bukan “kesejahteraan” anak-anak, melainkan “kehendak menjadi orangtua”

bagi anak-anak (genitorialitas). Segala usaha dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

pasangan atau anak-anak bersumber dan mengalir dari conjugalitas dan genitorialitas

tersebut.80 Sepasang suami-istri menikah pertama-tama untuk membentuk sebuah

2persekutuan hidup dan kasih di antara mereka (intima communitas vitae et amoris).

3Karena cinta dan demi cinta mereka sepakat untuk membangun relasi seumur hidup, di

mana 80 M. F. Pompedda, “Il «Bonum coniugum» nella dogmatica matrimoniale canonica,”

dalam Quaderni Studio Rotale, vol. 10., Libreria Leoniana, Roma, sine anno, hlm. 7, 11, 14.

mereka saling mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan pasangan, 28baik secara fisik,

material, spiritual maupun afektif-psikologis. “Saling menyejahterakan” ini terjadi secara

timbal-balik antara suami-istri, bahkan merupakan 6hak dan kewajiban yang saling

diberikan dan diterima. 16Dengan demikian, tidak ada hierarki atau kedudukan istimewa

suami atas istrinya dalam hal kesejahteraan perkawinan, seperti dalam ungkapan “istri

hanyalah kanca wingking (teman di belakang)” atau “tugas istri hanyalah macak, masak,

manak (merawat diri, memasak, dan melahirkan anak)”. Menurut St. Thomas Aquino, cinta

selalu mengarahkan seseorang kepada dua objek sekaligus, yaitu kepada apa yang baik

dan bernilai (bonum), dan kepada pribadi orang yang dicintainya itu.81 Kalau kita

mencintai seseorang, kita menghendaki dan mengupayakan 10apa yang baik dan bernilai,

bukan berdasarkan perkiraan dan sudut pandang kita, melainkan menurut kebutuhan dan



aspirasi orang yang kita cintai itu. Karena itu, cinta memiliki kekuatan unitif dan agregatif

1yang luar biasa, karena membuat dua hati saling terarah dan menyatu, menjadikan pribadi

lain sebagai “aku yang lain”, serta memperlakukannya seperti terhadap diri sendiri. Dengan

demikian, pengertian kesejahteraan suami atau istri dalam perkawinan bukanlah

kesejahteraan individualistis dua bujangan yang hidup bersama, melainkan kesejahteraan

dualistik dan altruistik sebagai pasangan. Kesejahteraan suami-istri mengandung

pengertian yang sangat kompleks dan dinamis. Kesejahteraan 6ini tidak pernah bisa

dirumuskan satu kali secara tuntas dan memuaskan untuk setiap perkawinan. Tugas untuk

merumuskannya terutama dipikul oleh teologi moral, 1ajaran sosial Gereja, dan

yurisprudensi. Unsur subjektif bisa memainkan peranan yang sangat besar, sehingga setiap

orang bisa memiliki konsep yang berbeda mengenai apa yang sungguh-sungguh

menyejahterakannya sebagai istri atau sebagai suami. Selain itu, konsep kesejahteraan

sangat kontekstual, karena ditentukan oleh faktor budaya, mentalitas, pandangan 27dan

gaya hidup, hukum, serta latar belakang pendidikan dan situasi sosial-ekonomi.

Konkretnya, arti dan isi kesejahteraan bagi seorang istri di Amerika berbeda dengan

seorang istri 23di Indonesia pada umumnya atau di pedesaan pada khususnya. Meskipun

demikian, ada elemen- elemen umum, permanen dan mendasar yang membangun

kesejahteraan individual dalam relasi suami-istri, khususnya 6yang bersumber dari martabat

pribadi manusia, laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan suami-istri adalah komunitas intim

2hidup dan cinta (communitas intima vitae et amoris) pasangan itu sendiri, yang mereka

bangun, pertahankan dan upayakan selalu dan bersama-sama. Kesejahteraan itu

merupakan wujud dan buah dari cinta-kasih suami-istri, keutamaan 3yang mendorong

mereka saling mengomunikasikan 81 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, IIa IIae, Q.

25, art. 4. segala berkat dan kebaikan (bona) yang khas dari perkawinan. Kesejahteraan

tersebut menuntut secara konkret pada masing-masing pihak beberapa karakteristik

kehendak, yakni (a) kemauan dan 1kemampuan untuk hidup dan tinggal bersama, yang

layak dan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan secara efektif, (b) kemauan

19dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup pasangan, (c) kemauan



dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai

hidup perkawinan dan keluarga. Semua unsur ini didasarkan pada kesamaan martabat

antara 1suami dan istri, yang tidak boleh disempitkan dalam arti sosiologis dan yuridis,

melainkan meluas dan lengkap dalam semua aspek relasi interpersonal: sehati, seperasaan,

sepikir, dukungan timbal-balik demi peningkatan kesejahteraan material, intelektual, moral,

dan religius pasangan.82 Suami dan istri saling mengarahkan diri untuk mewujudkan

persekutuan dan kelengkapan interpersonal di antara mereka berdua (interpersonal

integration and complementarity).83 Mutuum adiutorium diwujudkan ketika suami-istri

saling mengejar dan mengupayakan kebaikan pasangannya. Dalam aspek eksternal dan

lahiriah bonum coniugum diwujudkan dengan membangun kehidupan sebagai pasangan

(community of life), sedangkan dalam aspek internal hal itu diwujudkan dengan integrasi

spiritual dan afektif (spiritual and affective integration). Community of life tidak boleh

dimengerti sekadar sebagai kehidupan bersama 10secara fisik, melainkan lebih-lebih

solidaritas (pelayanan dan bantuan timbal-balik) dan partisipasi pada setiap situasi-kondisi

vital pasangan. Kesejahteraan suami atau istri juga bisa dimengerti sebagai keadaan dan

keberadaan psiko-fisik, spiritual dan religius, sentimental dan seksual, kesejahteraan sosial

yang baik dari pribadi pasangan. Untuk itu dituntut penerimaan, dukungan, dan kerjasama

dari pasangan 9yang lain untuk mewujudkannya. Beberapa ungkapan konkret berikut ini

merupakan upaya menyejahterakan pasangan. Pertama, pasangan yang satu memberikan

nafkah lahiriah 18(sandang, pangan, dan papan) dan nafkah batiniah kepada pasangan

lainnya. Kedua, dalam perkawinan campur (beda Gereja atau beda Agama), suami atau istri

menghormati iman pasangannya, memberikan kebebasan kepada pasangannya untuk

memelihara imannya dan melaksanakan kewajiban agamanya. Apalagi bila iman 6itu

merupakan bagian utuh dari kesejahteraan spiritual pasangannya. Ketiga, pasangan yang

satu memberikan kebebasan-kebebasan lain yang sewajarnya kepada pasangan lainnya

64untuk mengembangkan dirinya, dalam rangka menyejahterakan keluarga dan

memperkaya relasi suami-istri sendiri. Keempat, bila dirumuskan secara negatif, pasangan

1yang satu tidak berlaku kasar (secara fisik, moral, atau psikologis) atau bahkan menyiksa



pasangannya, tidak menjadikan pasangannya 82 Pompedda, Art Cit., hlm. 19. 83 Turriziani

Colonna, Op. Cit., hlm. 166. sebagai “babu” atau “pembantu” di rumah sendiri, tidak

menjauhkan pasangan dari iman dan praktik keagamaan, tidak memurtadkannya dengan

melawan hatinuraninya, tidak memaksa pasangannya untuk melakukan pekerjaan ilegal

atau yang merendahkan martabatnya (sebagai pelacur, pengedar atau pecandu obat

terlarang, dan sebagainya).84 Sebagai sebuah keberadaan yang bergantung pada sikap

dan tindakan timbal- balik, kesejahteraan suami-istri juga 3dibangun atas dasar

kemampuan masing-masing untuk saling menyesuaikan dan menyempurnakan diri demi

pasangannya.85 Kita tahu bahwa dalam perkawinan tidak ada peleburan kepribadian,

melainkan masing- masing pasangan tetap membawa kepribadiannya, pola pikirnya,

kebutuhan dan aspirasinya, dan seterusnya. Ada harapan dan 1kebutuhan yang dirasakan

bersama- sama: cinta afektif, perlindungan, dan kesejahteraan anak-anak, sehingga suami

dan istri seperti otomatis saling mengarahkan dan menyatukan diri mereka. Ada perbedaan

harapan dan kebutuhan 9antara suami dan istri, namun diterima dan dilaksanakan oleh

masing-masing dengan baik demi kesejahteraan seluruh keluarga, karena perbedaan itu

bersumber dari pembagian peran dan tugas, yang natural dan umum atau 18yang

disepakati bersama, yakni sebagai istri atau ibu rumah tangga, atau sebagai suami dan

bapak keluarga. Namun, ada juga harapan dan kebutuhan yang berbeda dan bertolak

belakang. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal ini. Suami-istri tetap bisa

serasi, karena perbedaan itu menjadi sarana dan wadah bagi suami-istri 1untuk saling

melengkapi dan menyempurnakan. Kemungkinan lain ialah suami-istri saling 27tidak cocok

dengan kebutuhan, minat, dan harapan dari pasangannya, namun masing-masing mampu

bersikap toleran terhadap pasangannya. Persoalan terjadi ketika harapan dan kebutuhan

6yang dimiliki oleh masing-masing pasangan itu sangat bertentangan dan tak bisa

diserasikan (incompatible). 23Di sini mereka masing-masing harus “menyangkal diri dan

ambisi pribadi” melalui proses yang panjang dan penuh pengorbanan, agar terjadilah

penyesuaian diri timbal-balik. 1Perlu diingat bahwa dalam relasi ke-pasutri-an tidaklah

mungkin memenuhi segala harapan dan kebutuhan pasangan at all costs. Menghabiskan



14waktu, tenaga, pikiran, dan uang sekadar untuk memuaskan kebutuhan dan ambisi

pasangan, justru membuat relasi suami-istri tidak sehat dan miskin. Bukti cinta ialah

menerima pasangan sebagai pribadi yang utuh, bukan menerima 12dan menjadikannya

sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan egosentrik diri sendiri. 84 Lih. juga 3A. Tjatur

Raharso, Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik, Dioma, Malang 2008,

hlm.287-301; D. Gusti Bagus Kusumawanta, Analisis Yuridis «Bonum coniugum» dalam

Perkawinan Kanonik, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta 2007. 85 Lih. G. Zuanazzi, “Il

Bonum coniugum: Profili Socio-psicologici”, dalam Il «Bonum coniugum» nel matrimonio

Canonico, [Studi Giuridici XL], 1Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996, hlm. 65.

Kesejahteraan suami-istri juga diwujudkan dalam relasi seksual sebagai wujud penyerahan

diri mereka secara timbal-balik 2(bdk. kan. 1057, §2). Relasi laki-laki dan perempuan disebut

relasi suami-istri karena mengandung unsur seksualitas (sexuality). Sebaliknya, hubungan

seksual 1laki-laki dan perempuan disebut relasi suami-istri karena dimensi konjugalitasnya

(conjugality). Konjugalitas bukanlah sekadar relasi atas dasar persahabatan, cinta, atau

kecocokan, melainkan pertama-tama dan terutama relasi keadilan (relationship of justice),

di mana melalui kesepakatan timbal-balik unsur seksual menjadi objek relasi, dan masing-

masing pasangan mendapatkan hak atas seksualitas pasangannya, termasuk aspek fisik dan

secara lebih konkret aspek prokreatifnya. Sebenarnya seseorang tidak pernah bisa

memberikan pribadinya atau pemilikan atas diri sendiri kepada orang lain (traditio

personarum). Dengan kata lain, penyerahan diri timbal-balik tidak bisa diartikan 41bahwa

suami menjadi pemilik pribadi istri dan sebaliknya, kemudian berhak untuk

memperlakukannya bagaikan “barang” kepunyaannya. Demikian pula dari segi seksual,

yang ada bukanlah pemberian tubuh (traditio corporis) dan pemilikan tubuh (possessio

corporis), melainkan pemberian hak atas tubuh (traditio iuris in corpus). Maksudnya ialah

suami-istri saling memberikan unsur diri yang begitu personal, intim dan individual, yang

bisa dikatakan sebagai unsur “representatif ” diri mereka masing-masing, yakni seksualitas

dirinya. Jadi, seksualitas suami melengkapi seksualitas istri, dan sebaliknya.86 Dengan

demikian, sudut pandang personalistik perkawinan 1tidak bertentangan dengan sudut



pandang prokreatif. Prokreativitas bukanlah persoalan biologis, melainkan bagian utuh dari

aspirasi terdalam dan paling intim dari cinta dan kerinduan manusia 3untuk membangun

relasi suami-istri (spousal union). Jadi, prokreativitas bersifat sangat manusiawi dan

personalistik. Kesediaan untuk berbagi daya prokreatif masing- masing mem-personal-kan

relasi ke-pasutri-an (marital relationship) dalam suatu cara 11yang khas dan unik. Gangguan

atau hambatan cukup serius dalam membangun kesejahteraan suami- istri ialah perilaku

egosentris. Seorang suami atau istri disebut egosentris bilamana ia tidak mampu melihat

atau memahami 6apa yang ada atau yang terjadi di sekitarnya, kecuali kalau hal itu

dikaitkan dengan individualitas dirinya sendiri. Yang ada padanya hanyalah paradigma atau

penilaian sepihak dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak mampu melihat atau memahami

suatu hal atau peristiwa di sekitarnya menurut perasaan dan pikiran pasangannya. Karena

itu, suami-istri harus sama-sama mampu mengatasi individualitasnya. 3Hidup sebagai

pasangan suami-istri berarti ada dan hadir bersama pasangan, merasa dan berpikir

bersama pasangan. Segala sesuatu dilihat secara berdua. Suami-istri memakai bahasa

“kami” atau “kita”. 86 C. Burke, “Procreativity and the Conjugal Self-gift”, dalam Studia

Canonica 24 (1990) 45. Tidak ada relasi suami-istri 27yang bebas dari perselisihan, konflik

dan krisis. Suami bisa bertengkar dengan istrinya 10karena banyak alasan internal antar

mereka: perbedaan karakter yang tidak bisa didamaikan, sistem atau pola harapan dan

kebutuhan yang bertolak belakang, ketidakcocokan dalam penghayatan seksualitas,

kesulitan komunikasi, atau konflik 14peranan dan fungsi. Pertengkaran juga bisa disebabkan

oleh faktor luar, misalnya pekerjaan, penghasilan, ekonomi keluarga, relasi dengan keluarga

asal, dan sebagainya. Tidak ada, dan memang sebaiknya tidak ada, suami-istri yang

terlepas dari pertengkaran-pertengkaran itu, karena inilah yang paling umum dan realistis.

Justru penyelesaian dan pemecahan atas pertengkaran itu bisa membuat suami-istri bisa

berjumpa secara konstruktif. Krisis pasangan, kalau dihadapi 25dengan penuh tanggung

jawab, kerendahan hati dan kesabaran, sering membuahkan pembaruan diri pada masing-

masing pihak. Melalui konflik, 1suami dan istri pelan-pelan mengatasi egosentrisme

masing-masing dan tidak lagi menguasai atau mendominasi pasangannya. Kedua belah



pihak saling menerima dan mengakui pasangannya. Dengan demikian tumbuhlah

tanggung jawab bersama (co- responsibility) di antara mereka. Seseorang yang telah

memutuskan untuk menikah akan merealisasikan tujuan hidupnya tidak lagi secara

individualistis dan dalam kesendirian (in solitude atau married-single), melainkan secara

berpasangan dan sebagai pasangan, 19untuk saling berbagi dan menanggung beban

penderitaan, kesulitan, kegagalan, dan juga kegembiraan dan keberhasilan. Berhubung

bonum coniugum merupakan nilai hakiki perkawinan dan mewujudkan totius vitae

consortium itu sendiri, maka unsur 29itu bisa menjadi objek anulasi perkawinan, yakni bila

salah satu pasangan menolak bonum coniugum itu dalam kesepakatannya, atau 7tidak

mampu memberikan atau mewujudkannya bagi pasangannya karena faktor psikologis

tertentu. Dengan kata lain, bonum coniugum bisa ditiadakan oleh ketidakmampuan yang

didaftar di dalam kan. 1095, atau oleh tindakan simulasi dan eksklusi menurut norma kan.

1101, §2.87 5.2 Kesejahteraan Anak: kehamilan dan kelahiran Kita sudah melihat bahwa

1Konsili Vatikan II menekankan aspek personalistik dan relasional dari perkawinan,

sehingga perkawinan diarahkan pertama-tama dan terutama untuk mewujudkan

kesejahteraan pasangan suami-istri. Namun, aspek ini tidak boleh mengaburkan atau

menguburkan tujuan kodrati lain dari perkawinan, yakni 22kelahiran dan pendidikan anak.

Di sini juga berlaku apa yang sudah dikatakan mengenai kesejahteraan suami-istri. 2Unsur

hakiki dari objek perjanjian nikah bukanlah kelahiran dan pendidikan anak in se, melainkan

kehendak pasangan untuk menjadi 87 Turriziani Colonna, Op. Cit., hlm. 166. orangtua

(genitorialitas) dan untuk mewujudkan paternity dan maternity mereka berdua.88 3Dengan

kata lain, keterarahan pada kelahiran dan pendidikan anak diemban dan diwujudkan hanya

melalui cara hidup sebagai pasangan suami-istri (in conjugal way). Sebagaimana sudah

disinggung, keterarahan kepada kelahiran anak harus diwujudkan in a conjugal way

dengan melibatkan dimensi seksual suami-istri. Karena itu, pengertian “kelahiran anak”

mencakup pandangan, sikap, dan tindakan konkret untuk mengandung dan melahirkan

anak, yakni (i) relasi seksual suami-istri secara manusiawi (humano modo) dan natural, serta

(ii) keterarahan kepada kelahiran anak secara natural, bukan “di luar” 12hubungan seksual



yang natural. Demi sahnya kesepakatan nikah, suami-istri dituntut untuk memiliki

pemahaman dan kemauan atas aspek prokreatif ini. Kan. 1096, §1 menegaskan bahwa agar

42ada kesepakatan nikah, perlulah mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa

perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara pria dan wanita yang terarah kepada

kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual. Di sini tidak diperlukan pengetahuan

yang lengkap dan mendalam mengenai seksualitas manusia, melainkan calon suami-istri

sekurang-kurangnya harus tahu bahwa prokreasi terjadi melalui kontak dan interaksi organ

seksual pria dan wanita. Setelah pubertas diandaikan bahwa orang mengetahui hal itu.

Dengan kata lain, setelah pubertas ketidaktahuan di bidang ini tidak diandaikan (kan. 1096,

§2). Kadang-kadang 1dalam kasus tertentu, sekalipun seseorang sudah mengalami

pubertas, ternyata ia tidak mengetahui hal itu atau orang lain meragu-ragukan

pengetahuannya. Keragu-raguan 6itu bisa muncul ketika kita menghadapi orang-orang

yang menderita cacat atau kekurangan dalam perkembangan kepribadian, atau yang

tampak masih kekanak-kanakan dan naif, atau yang dididik secara sangat tertutup, kolot

dan protektif dalam lingkungan keluarga. Ketidaktahuannya harus dibuktikan dalam proses

anulasi perkawinan, bilamana perkawinan itu memang “bubar” atau gagal dikarenakan oleh

ketidaktahuan itu. Menurut Paus Yohanes Paulus II kesejahteraan suami-istri adalah tujuan

perkawinan 3dalam rangka membangun communio di antara mereka berdua. Sedangkan

kelahiran dan pendidikan anak merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun

communitas keluarga. Dengan demikian, communion 29yang terjadi di antara suami-istri

mendasari dan mengawali community dalam keluarga. Persekutuan suami- istri melahirkan

“kesatuan” atau “persekutuan” yang baru.89 Setiap perkawinan dan cinta-kasih suami-istri

menurut kodratnya terarah kepada kelahiran (procreatio) dan pendidikan anak (educatio).

Setiap perkawinan dan keluarga memiliki tujuan kodrati untuk menciptakan keturunan dan

meneruskan generasi 88 Pompedda, Art. Cit., 19. 89 Bdk. Gratissimam sane, no. 7.

(transmission of life). Dalam hal ini suami-istri menjadi pelayan dan rekan kerja Allah dalam

karya penciptaan manusia-manusia baru. Bahkan harus dikatakan bahwa perkawinan dan

keluarga adalah satu-satunya institusi natural yang bertujuan untuk melahirkan dan



mendidik anak. Pandangan tradisional ini menentang pandangan modern, yang

mengatakan bahwa anak bisa diadakan melalui cara lain yang bukan perkawinan atau

keluarga. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, dimensi prokreatif perkawinan tidak

mungkin terwujud dalam same-sex couples. 6Karena itu, untuk membela lembaga

perkawinan yang natural dan tradisional, kita perlu menekankan dimensi prokreatif ini.

Ketika budaya zaman mulai 1memisahkan prokreasi dari perkawinan, maka terbukalah

pintu untuk mendefinisikan ulang konsep perkawinan dengan memasukkan juga ke

dalamnya semua dan sembarang relasi kaum dewasa, termasuk same-sex couples

homoseksual atau lesbian. 10Dengan kata lain, bila prokreasi ditolak sebagai tujuan

perkawinan atau dianggap sebagai tidak relevan dalam perkawinan, maka perkawinan

semakin menjadi lembaga semata-mata untuk keuntungan dan kebahagiaan kaum dewasa

saja. Konsekuensinya ialah anak-anak mengalami dehumanisasi, menjadi semacam

“asesori” dalam relasi orang-orang dewasa. Karena itu, diperlukan sekarang ini revitalisasi

lembaga perkawinan natural dan tradisional dalam kultur masyarakat dan sistem legislasi

sipil, dengan menekankan kembali aspek prokreatifnya. Prokreasi tetap merupakan

kekhasan kodrati lembaga perkawinan, sekalipun tidak 3setiap pasangan suami-istri bisa

mendapatkan anak, atau kelahiran anak tidak selalu terjadi dalam perkawinan. Tidak-

adanya anak karena infertilitas atau karena keputusan bebas pasangan, tidak memengaruhi

2tujuan perkawinan yang khas tersebut. Kekecualian tidak menghapus norma, melainkan

mengandaikan dan meneguhkan tatanan asli yang sebenarnya. Keputusan atau pilihan

pribadi tidak menghapus objek institusional perkawinan. Demikian juga, ideologi,

mentalitas, tren masyarakat, atau teknologi tidak bisa mengubah tujuan kodrati

perkawinan. Dalam ensikliknya yang 8berjudul Humanae vitae (1968), Paus Paulus VI

mengajarkan: «Perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan secara bijaksana oleh Allah

Pencipta untuk mewujudkan rencana kasih-Nya bagi umat manusia. Melalui penyerahan

diri timbal-balik yang khas, personal dan eksklusif, suami-istri membentuk persekutuan

hidup untuk saling membantu mencapai kesempurnaan pribadi, serta untuk bekerjasama

dengan Allah dalam menciptakan generasi baru dan mendidiknya».90 Paus Yohanes Paulus



II juga mengajarkan: «Dalam realitasnya yang terdalam, cinta- kasih pada hakikatnya

adalah pemberian diri. Cinta-kasih suami-istri, yang mengantar mereka untuk saling

mengenal hingga menjadikan mereka “satu daging”, tidak terkuras habis hanya 90 Paulus

VI, Ens. Humanae vitae, 25 Juli 1968, no. 8. untuk suami-istri berdua saja, melainkan

memampukan mereka untuk suatu pemberian diri setinggi mungkin, untuk mana mereka

menjadi rekan-kerja Allah dalam meneruskan kehidupan baru dan menumbuh-

kembangkannya menjadi pribadi manusia. Demikianlah, ketika suami-istri saling

memberikan diri, mereka melangkah melampaui relasi mereka sendiri dengan melahirkan

anak: cermin hidup dari cinta-kasih mereka sendiri, tanda tetap dari ke-satu-an relasi

mereka, dan ungkapan yang nyata dan tak-terpisahkan dari status mereka sebagai ayah

dan ibu».91 Dengan demikian, tujuan prokreatif merupakan unsur esensial dari perkawinan.

Namun, pelaksanaan atau perwujudannya tidak memengaruhi keabsahan perkawinan.

Maksudnya, perkawinan tidak bisa dinyatakan tidak sah karena tidak terwujudnya kelahiran

anak. Dengan kata lain, keabsahan perkawinan tidak bisa digantung sampai terjadi

kehamilan atau kelahiran anak. Ini dikarenakan keabsahan kontrak perkawinan ditentukan

semata-mata oleh kehendak pasangan suami-istri (voluntas contractualis) 1untuk menerima

dan mengemban tujuan prokreatif perkawinan (intentio prolis), bukan oleh pelaksanaan

atau perwujudannya secara efektif. Di lain pihak, objek formal dan esensial dari perjanjian

perkawinan ialah “hak atas tindakan yang 23dari dirinya sendiri sesuai untuk kelahiran anak”

dalam prinsip-prinsipnya, bukan si anak itu sendiri. Karena itu, bilamana kehendak untuk

saling memberikan dan 7menerima hak atas relasi seksual itu tidak ada secara mutlak,

sekalipun untuk waktu yang terbatas, maka perkawinan menjadi tidak sah karena eksklusi

bonum prolis. 6Dalam kaitan ini, Paus Pius XII pernah mengajarkan bahwa kehendak istri

untuk membatasi hak suami atas relasi seksual hanya pada “periode tidak subur”, bukan

sekadar penggunaan hak, membuat cacat kesepakatan nikahnya. Eksklusi hak seperti itu di-

verifikasi dengan tidak diberikannya hak 10sama sekali kepada pasangan untuk melakukan

relasi seksual pada masa-masa subur. Jadi, verifikasi atas isi kehendak dibuktikan dengan

realisasi hak atas hubungan seksual pada masa-masa subur, sebab hak ini pada hakikatnya



bercorak permanen dan tak-terputuskan.92 Karena itu, selain intentio prolis 14yang tidak

bisa dibuang atau dikecualikan dari kesepakatan nikah, bonum prolis juga harus

mengandung unsur-unsur esensial berikut. Pertama, suami-istri memiliki kehendak untuk

mewujudkan relasi seksual 9dengan cara yang natural dan yang sesuai untuk kelahiran anak

(per se aptus ad prolis generationem). Dengan kata lain, mereka menghendaki untuk

melakukan relasi seksual khas suami-istri yang meng-konsumasi perkawinan. Dari sini ada

beberapa implikasi dan konsekuensi. (a) Calon suami-istri 1yang dengan sengaja melakukan

vasektomi atau pengangkatan rahim di luar indikasi medis untuk menolak kelahiran anak,

kiranya bisa dipandang melakukan tindakan melawan bonum prolis sebagai tujuan kodrati

perkawinan, atau 91 FC, no. 14. 92 Pius XII, Alloc. 29 Oktober 1951, dalam AAS 43 (1951)

845. menolak konsekuensi natural dari relasi seksual. (b) 29Seorang istri yang menolak

suaminya untuk melakukan penetrasi atau ejakulasi natural di dalam vaginanya, ia

dianggap melawan tindakan yang “dari dirinya sendiri cocok untuk kelahiran anak”.

Memang ada kehendak untuk mengonsumasi perkawinan, namun sekaligus ada kehendak

untuk membuang bonum prolis, atau menolak konsekuensi natural dari relasi seksual. (c)

Penggunaan alat kontrasepsi juga dianggap melanggar kehendak tersebut, sejauh

penggunaannya 36dimaksudkan untuk melawan arti dan tujuan unitif dan prokreatif dari

relasi seksual suami-istri, atau untuk menggugurkan kandungan. (d) Demikian juga, suami-

istri dianggap melanggar kehendak tersebut bila mereka hanya menghendaki metode

kehamilan artifisial, baik homolog maupun heterolog, 6dengan maksud untuk “mengganti”

relasi seksual yang sebenarnya, atau untuk membuang dimensi unitif dari relasi seksual.93

Berkaitan dengan calon pasangan 16yang ingin menikah, namun perkawinan itu terhalang

untuk memiliki anak karena salah satu melakukan vasektomi atau tubektomi, kiranya perlu

ditegaskan bahwa seseorang yang sengaja melakukan sterilitas untuk menghindarkan

kehamilan dianggap melakukan pelanggaran moral 9yang berat. Namun, sterilitas itu

sendiri sebenarnya tidak menghalangi keabsahan perkawinan, sebagaimana ditetapkan

oleh kan. 1084, § 3. Untuk sahnya perjanjian nikah, kedua pihak memang harus memiliki

64kemampuan dan kemauan untuk membangun sebuah persekutuan hidup permanen



yang bercorak prokreatif (procreative-type of union). Selanjutnya, dimensi prokreatif ini

menuntut bahwa kedua pihak mampu melakukan relasi seksual khas suami-istri yang

“terbuka kepada kelahiran anak” (per se apt for the generation of a child). Karena itu, pihak

yang melakukan tubektomi atau vasektomi perlu disadarkan akan kondisi objektifnya 7yang

secara langsung menghalangi kelahiran anak. Tidaklah mungkin bagi dia untuk sungguh-

sungguh menghendaki persekutuan yang bercorak prokreatif, sementara kondisi

objektifnya bertentangan 28dengan hal itu. Maka, ia perlu diarahkan 1untuk bertobat dan

melakukan tindakan medis pemulihan untuk mendapatkan kembali fertilitasnya, sekalipun

tindakan medis ini tidak dituntut untuk dapat menikah secara Katolik. Namun, bila tindakan

medis tersebut menimbulkan keberatan moral, yakni dengan sarana yang tidak biasa atau

tidak proporsional, melanggar martabat pribadi, dan bahkan membahayakan hidup, maka

hal itu tidak lagi mewajibkan secara moral. Sterilitas pada pasangan yang memang sudah

melampaui “masa subur” atau “periode produktif ” untuk mengandung atau melahirkan

anak tidak menimbulkan persoalan moral atau 7yuridis apa pun. Sterilitas mereka tidak

menjadi halangan nikah. 93 C.A. Cerezuela García, “Il Contenuto Essenziale del Bonum

Prolis”, dalam Periodica 99 (2010) 441-442. Selain itu, 2kesepakatan nikah mereka tetap sah,

karena mereka masih menghendaki dan mampu melakukan relasi seksual khas suami-istri

“yang terbuka pada kelahiran anak”, meskipun secara efektif relasi itu dipastikan tidak akan

membuahkan anak. Sebaliknya, keabsahan kesepakatan nikah bisa diragukan pada

seseorang yang telah menjalani tubektomi atau vasektomi, 1di mana orang tersebut masih

berada dalam “masa subur” namun menolak untuk melakukan tindakan medis untuk

memulihkan fertilitas, justru 6dengan maksud untuk sama sekali tidak memiliki anak dalam

perkawinannya kelak. Di sini ada indikasi tidak-adanya kehendak yang cukup untuk

membangun perkawinan sebagai persekutuan permanen bercorak prokreatif (eksklusi

bonum prolis). Karena itu, sejauh penolakan atas kelahiran anak merupakan wujud dari

adanya cacat intelektif atau volitif, yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau cacat

kebebasan, perkaranya bisa diperiksa menurut kan. 1095, 1096, 125, dan 126 dalam rangka

menyatakan cacat kesepakatan nikah.94 Kedua, suami-istri memiliki kehendak untuk



menjadi orangtua yang bertanggung jawab (responsible parenthood) seputar kelahiran

atau jumlah anak, berdasarkan situasi- kondisi mereka berdua 18dalam kehidupan berumah

tangga, tanpa membuang atau menolak pemberian hak atas relasi seksual kepada

pasangan. Hal ini mengandung pengertian bahwa suami-istri menilai dan memutuskan

untuk menambah jumlah anak, bila situasi dan kondisi mereka memungkinkan untuk itu,

atau sebaliknya bilamana 9ada alasan yang berat dan masuk akal. Penilaian atas situasi

1perkawinan dan keluarga, serta keputusan untuk menambah jumlah anak atau tidak,

biasanya dilakukan oleh suami-istri bersama-sama (bdk. GS, 50). Inilah yang disebut

dengan bilateralitas dalam penilaian dan keputusan bersama. Namun, ada-tidaknya

kesepakatan bersama tidak terlalu relevan untuk bonum prolis. Tidak-adanya kesepakatan

bersama barulah relevan sebagai pelanggaran terhadap bonum prolis hanya jika seseorang

membuang atau menolak unsur prokreasi dalam perkawinan, entah dengan menggunakan

cara dan 1sarana yang tidak halal untuk mengontrol kehamilan ataupun melalui aborsi. Di

sini perkawinan 7menjadi tidak sah, bukan karena tidak ada kesepakatan bersama antara

suami-istri mengenai kelahiran anak, melainkan karena kehendak yang berlawanan dengan

bonum prolis. Mengatur jumlah anak atau jarak kelahiran tidak membuat kesepakatan

nikah tidak sah, karena suami-istri sungguh-sungguh membuka diri dan bahkan mencita-

citakan kelahiran anak dan pendidikannya. Hanya saja suami-istri menghendaki secara

positif untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran, sehingga dengan jumlah anak yang

mereka tentukan sendiri pendidikan dan kesejahteraan anak bisa diselenggarakan

18dengan tanggung jawab yang sebaik-baiknya (responsible 8transmission of life). Konsili

Vatikan II 94 Cerezuela, Art. Cit., hlm. 442-443. mengajak suami-istri kristiani untuk

mengemban fungsi prokreatif dari relasi mereka dengan kemurahan hati, serta 18dengan

tanggung jawab manusiawi dan kristiani.95 Untuk tujuan itu suami-istri menggunakan

suatu cara untuk menghindarkan kehamilan. Namun, tidak-tercapainya tujuan untuk

melahirkan anak pada setiap hubungan seksual, tidak mengurangi atau merusak tujuan

hakiki tersebut 6yang memang tidak mereka tolak dalam kesepakatan nikah.96 Bagaimana

bila kehamilan atau kelahiran anak akan membahayakan nyawa pihak ibu dikarenakan



penyakit yang dideritanya? Kiranya 1tidak bertentangan dengan bonum prolis, bila suami

menyerahkan kepada istrinya keputusan apa pun mengenai kehamilannya. Bila pihak istri

memutuskan untuk meneruskan kehamilan dengan risiko atas nyawanya sendiri, maka 6di

sini yang terkena ialah bonum coniugum, bukan bonum prolis. Bila sebaliknya pihak istri

memutuskan untuk menghentikan kehamilan dengan sarana medis yang halal menurut

moral, ia tidak melanggar bonum prolis. Namun, bila 1hal itu dilakukan dengan sarana

medis yang tidak halal, maka ia melanggar bonum prolis.97 Ketiga, bagaimana bila suami-

istri memiliki kehendak untuk menggunakan teknik assisted fertilization atau fertility

treatment? Berkaitan dengan teknik ini Konggregasi 7untuk Ajaran Iman mengajarkan

sebagai berikut. «Intervensi 10yang dimaksudkan untuk mengatasi penghalang terhadap

fertilitas jelaslah halal, misalnya terapi hormonal untuk mengatasi problem infertilitas yang

bersumber dari gonade, operasi khirurgis atas endometriosis, mengatasi kebuntuan tuba

fallopii. Semua teknik ini 55dapat dianggap sebagai terapi autentik, bilamana setelah faktor

infertilitas diatasi, pasangan dapat melakukan relasi seksual suami-istri yang berbuah

kelahiran anak. 7Tak satu pun dari teknik-teknik itu dapat menggantikan relasi seksual

suami-istri. Relasi seksual suami-istri adalah satu-satunya 9yang sesuai untuk mewujudkan

prokreasi yang bertanggung jawab».98 Teknik untuk mengatasi kemandulan dalam rangka

mempermudah kehamilan 95 Lih. GS, 50. 96 3St. Thomas Aquino membuat pembedaan

antara prokreativitas (procreativity) dan prokreasi (procreation). Prokreativitas ialah daya

cinta dan keinginan 1manusia, laki-laki dan perempuan, untuk saling memberikan dan

menerima aspek seksualitas dirinya kepada pasangan dalam relasi ke-pasutri-an.

Sedangkan prokreasi adalah kelahiran anak itu sendiri. Pembedaan ini membawa implikasi

yang berbeda juga. Jika prokreativitas atau keterbukaan untuk anugerah kehidupan

sungguh-sungguh dieksklusi atau dibuang dari kesepakatan nikah, maka suami- istri

menikah secara tidak sah. 14Tidak demikian halnya dengan prokreasi. Prokreasi pada

dasarnya tidak esensial dalam perkawinan. Bahkan kelahiran anak sering tidak terjadi pada

pasangan suami-istri tertentu (karena sterilitas, lanjut usia, atau penyakit tertentu).

Prokreasi yang tidak terjadi ini 42tidak membuat perkawinan tidak sah. Di sini relasi seksual



suami-istri masih tetap memiliki arti sebagai pemberian diri timbal-balik, serta

mengungkapkan kerelaan 3mereka untuk saling memberikan prokreativitasnya kepada

pasangannya. Sedangkan aspek prokreasi, entah mereka kehendaki entah tidak mereka

kehendaki, secara riil dan praktis tidak mungkin terwujud. Lih. Summa Theologica, Suppl. q.

49, art. 3. 97 Cerezuela, Art. Cit., hlm. 444. 98 7Kongregasi untuk Ajaran Iman, Instr. Dignitas

personae, 488 September 2008, no. 13. 1tidak bertentangan dengan bonum prolis, asalkan

teknik tersebut tidak menggantikan relasi seksual suami-istri, tidak memisahkan dimensi

unitif dan prokreatif dari relasi seksual, memenuhi kriteria dan ketentuan moral kristiani,

serta tidak mengandung risiko atau bahaya terhadap jiwa dan merupakan sarana medis

yang biasa. Penggunaan teknik 6ini sesuai dengan bonum prolis dalam prinsip-prinsipnya

(in suis principiis), bukan demi kelahiran anak itu sendiri (in se ipsa), karena di sini relasi

seksual tidak diganti, melainkan dibantu. Selanjutnya, agar sebuah perkawinan bisa

dianggap tidak sah 4atau tidak ada, calon pasangan harus sadar dan mengetahui sterilitas

itu sebelum perkawinan, mengetahui bahwa hal itu bisa diatasi dengan sarana medis yang

halal dan biasa, tidak membahayakan jiwa, namun sekaligus memiliki kehendak positif

untuk tidak menggunakan sarana-sarana tersebut.99 Keempat, suami-istri memiliki

kehendak 1untuk merawat dan memelihara anak yang ada dalam kandungan. Jika perlu,

mereka juga dapat menggunakan teknik dan sarana medis artifisial dalam rangka

perawatan dan pemeliharaan bayi dalam kandungan. Tujuan dari intervensi ini ialah

menyembuhkan penyakit (embrio atau 10ibu yang mengandung), memperbaiki mutu

kesehatan embrio, menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga janin kemudian bisa

dilahirkan dalam keadaan normal dan sehat. Namun, untuk ini tetap harus dipenuhi kriteria

atau persyaratan yang sama, yakni 6yang ditentukan oleh moral kristiani, tidak

mengandung bahaya terhadap jiwa sendiri atau jiwa embrio, dan sarana tersebut adalah

sarana yang biasa.100 Penolakan untuk merawat dan memelihara anak yang ada dalam

kandungan dengan menggunakan teknik-teknik yang tidak dibenarkan oleh moral kristiani

bisa menunjukkan sikap contra bonum prolis dan memengaruhi keabsahan perkawinan,

sejauh penolakan itu sudah terdapat dalam kehendak awal ketika pernikahan



diteguhkan.101 Akhirnya, kita perlu melihat bahwa kelahiran anak sangat berkaitan erat

dengan kesejahteraan suami-istri. Kehadiran 18anak dalam keluarga merupakan anugerah

yang amat berharga bagi perkawinan, karena semakin memperkuat cinta-kasih suami-istri

sendiri dan mewujudkan kesejahteraan mereka. Kehadiran anak-anak mengungkapkan dan

mewujudkan 1secara lebih penuh relasi ke-partner-an mereka serta nilai-nilai personalistik,

manusiawi dan kristiani dari relasi itu. Di lain pihak, kaitan kesejahteraan anak dan

kesejahteraan suami-istri harus dimengerti dalam perspektif lain. Perkawinan tidaklah

semata-mata untuk prokreasi. Berdasarkan hakikat dan 40isi dari perjanjian timbal-balik

antar dua pribadi, cinta-kasih 99 Cerezuela, Art. Cit., hlm. 447-450. 100 Ibid. hlm. 450. 101

Ibid., hlm. 450-451. suami-istri harus mendapat tempat untuk mewujudkan diri,

berkembang dan mencapai kematangan. Karena itu, seandainya anak yang sangat

dirindukan itu tidak datang (misalnya karena sterilitas pada 11suami atau istri), perkawinan

tetap berlangsung sebagai persekutuan hidup, tetap bernilai, dan tak- terputuskan.102

Paus Yohanes Paulus II mengajarkan 41bahwa bukan karena tidak-adanya anak lalu

perkawinan kehilangan nilainya. Sterilitas fisik dapat menjadi kesempatan bagi suami-istri

untuk melakukan pelayanan 14yang sangat berarti terhadap kehidupan insani, misalnya

lewat adopsi, karya pendidikan, bantuan bagi keluarga-keluarga, bagi anak-anak yang

miskin atau cacat.103 Kan. 1084, §3 menegaskan bahwa sterilitas yang diderita seseorang

tidak melarangnya untuk menikah, serta tidak menggagalkan pernikahan yang telah

diteguhkan, 6kecuali jika ada tindak penipuan mengenai sterilitas itu demi mendapatkan

kesepakatan nikah (kan. 1098). 5.3 Kesejahteraan anak: pendidikan Tugas mendidik anak

(educatio prolis) bersumber dari panggilan asli orangtua 3untuk berpartisipasi dalam karya

penciptaan Allah. Karena cinta dan demi cinta orangtua telah melahirkan kehidupan baru.

Selanjutnya, kehidupan baru (= anak) ini terpanggil untuk berkembang dan bertumbuh

menjadi 25pribadi manusia yang utuh dan dewasa. Karena itu, sangatlah logis dan natural

bahwa orangtua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk

membantu secara efektif anak-anak mereka agar dapat hidup sepenuhnya 1sebagai pribadi

manusia. 12Tugas mendidik anak merupakan mahkota dan kelengkapan pengabdian



suami-istri atas kehidupan (service of life). 6Karena itu, ada yang berpendapat bahwa tugas

mendidik anak-anak didasarkan secara langsung pada peran dan fungsi orangtua

(paternitas), bukan pertama-tama pada perkawinan. 3Dengan kata lain, tugas tersebut lebih

merupakan akibat perkawinan daripada sebagai salah satu kewajiban esensial

perkawinan.104 Kan. 1136 menegaskan tugas edukatif ini merupakan efek perkawinan:

“Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga

mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius”.

Kehendak untuk mendidik anak ini harus ada secara utuh dalam kesepakatan nikah suami-

istri. Kehendak untuk menididik anak bukan hanya merupakan kelanjutan dari kehendak

untuk mengandung dan melahirkan anak, melainkan juga menjadi verifikasi atas kehendak

untuk melahirkan anak. Orangtua yang mendidik anak dengan cinta 102 GS, 50. Di sini ada

perbedaan dengan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperbolehkan

suami mengambil seorang istri lagi (poligami) jika istri sebelumnya tidak mampu

melahirkan keturunan, dengan syarat-syarat tertentu [pasal 4, (2) c]. 103 FC, no. 14. 104 C.

Burke, “The Essential Obligations of Matrimony”, dalam Studia Canonica 26 (1992) 388.

1dan tanggung jawab membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh menghendaki

kelahirannya. Sebaliknya, orangtua yang tidak mendidik anak dengan baik, entah karena

kelalaian atau kesengajaan, bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak menghendaki

kelahirannya. Bagaimanapun juga, yang berlaku ialah kehendak positif pihak-pihak yang

menikah pada waktu perayaan pernikahan. Mengenai tugas edukatif ini, 53Konsili Vatikan II

mengajarkan: “Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, mereka

terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Maka orangtualah yang harus diakui

sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu,

sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi” (GE, 3). Hak-kewajiban

edukatif ini memiliki 3 (tiga) dimensi atau karakteristik. Pertama, edukasi merupakan hak-

kewajiban esensial, karena terkait langsung dengan tugas dan panggilan orangtua untuk

8meneruskan kehidupan baru (transmission of life). Edukasi adalah konsekuensi moral dan

pemenuhan natural dari prokreasi. Kelahiran anak dan pendidikannya adalah tak



terpisahkan dan merupakan satu-kesatuan proses yang sinambung. Kedua, edukasi adalah

hak-kewajiban asli dan primer, karena merupakan tugas 11pertama dan utama dari

orangtua sendiri berdasarkan relasi orangtua-anak. Tugas pribadi atau lembaga edukatif

lain hanyalah bersifat sekunder dan subsidier. Ketiga, edukasi adalah juga hak-kewajiban

yang tak-tergantikan oleh orang lain dan tak bisa dicabut dari orangtua. Fungsi edukatif

orangtua tidak dapat didelegasikan seluruhnya kepada orang lain atau dimiliki oleh orang

lain.105 Pendidikan anak-anak pada umumnya bertujuan agar mereka mencapai

kematangan dan kedewasaan manusiawi. 1Untuk mencapai tujuan itu educatio prolis

mencakup: (i) pemeliharaan dan perawatan fisik terhadap anak sejak pembuahan

(pertumbuhan dalam rahim, kelahiran, perawatan bayi hingga dewasa, (ii) pembinaan

spiritual (moral dan religius), (iii) pembinaan insani dan kemasyarakatan (personalitas,

intelektual, sosial dan kultural). Menurut Paus Yohanes Paulus II, pendidikan anak memiliki

beberapa aspek berikut. Pertama, pendidikan dalam nilai-nilai hakiki kemanusiaan, yang

mencakup pendidikan akan kesederhanaan hidup, pendidikan akan citarasa keadilan yang

ditandai dengan hormat terhadap martabat sesama manusia, pendidikan cinta-kasih sejati

yang mengarahkan mereka pada 18kepedulian dan solidaritas terhadap yang miskin dan

berkekurangan. Keluarga adalah sekolah dasar dan pertama untuk menumbuhkan

keutamaan-keutamaan sosial dalam diri anak. Kedua, pendidikan seksualitas, 6yang

menjunjung tinggi seksualitas manusia sehingga anak-anak memiliki budaya seksual 105

FC, no. 36. Bdk. Kenneth W. Schmidt, “Educatio Prolis and the Validity of Marriage”, dalam

The Jurist 55 (1995) 249. yang baru, 1yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya bercorak

personal. Budaya ini untuk melawan budaya banalisasi atas seksualitas manusia, yang

mereduksi seksualitas untuk tujuan hedonistik-egoistis. Seksualitas adalah untuk relasi

interpersonal yang mengarah kepada 12pemberian diri yang total dalam kasih. Kalau ada

pendidikan seksualitas yang sehat dan utuh, pasti anak-anak akan menjunjung tinggi nilai

keperawanan.106 Persoalan muncul seputar pendidikan iman anak-anak. Apakah

pendidikan iman anak-anak 12di dalam Gereja Katolik atau pendidikan Katolik bagi anak-

anak merupakan unsur esensial dari setiap perkawinan orang Katolik? Bagaimanakah



dengan pendidikan iman anak di dalam perkawinan campur beda-Agama atau beda-

Gereja? Pendapat yang paling sesuai dengan antropologi kristen ialah bahwa pendidikan

moral atau religius yang umum 1merupakan unsur esensial dari perkawinan, karena dimensi

moral dan religius dimiliki oleh setiap pribadi manusia, termasuk anak-anak, dan merasuki

30seluruh aspek kehidupan pribadi seseorang. Namun, selanjutnya ada pembedaan antara

“tugas” dan “misi” edukatif. Tugas edukatif (munus educativum) mencakup pendidikan

dalam nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan 1moral dan religius, sebagaimana diterangkan di

atas. Tugas ini merupakan bagian esensial dari “kesejahteraan anak”, serta 8dimiliki oleh

setiap perkawinan dan keluarga, termasuk perkawinan non-Katolik dan kawin-campur. Jika

tugas pendidikan fundamental dan esensial ini disangkal dan dibuang oleh 5salah satu atau

kedua orangtua dengan kehendak positif, maka ini bisa dikategorikan ke dalam eksklusi

bonum prolis, yang membuat kesekapatan nikah cacat dan perkawinan tidak sah (bdk. kan.

1096, 1101, §2). Sedangkan misi edukatif (missio educativa) adalah panggilan dan

perutusan orangtua Katolik untuk mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Panggilan dan

perutusan ini tidak lahir dari sakramen perkawinan, melainkan dari sakramen baptis yang

diterima dan dihayati oleh orangtua Katolik, terutama dari pembaptisan yang telah

diberikan kepada anak-anak itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan anak dalam iman

Katolik merupakan bagian dari bonum prolis, namun tidak memiliki relevansi atau kekuatan

yuridis untuk meng-invalidasi kesepakatan nikah, sekalipun pendidikan iman itu dibuang

dari kehendak suami-istri pada waktu peneguhan nikah.107 Jadi, bagi orangtua Katolik

tugas mendidik anak-anak mendapat dasar dan kekuatan baru yang bersumber dari

sakramentalitas perkawinan. Rahmat sakramen perkawinan menghiasi orangtua kristiani

dengan martabat dan panggilan khusus untuk mendidik anak-anak secara kristiani. Mereka

diperkaya dengan kebijaksanaan, nasihat, kekuatan 1dan anugerah Roh Kudus agar dapat

membantu anak-anak mereka 106 FC, no. 37. 107 Cerezuela, Art. Cit., hlm. 451. bertumbuh

secara manusiawi dan kristiani. Berkat sakramen perkawinan 21fungsi edukatif orangtua

mendapatkan martabat dan bobot yang khusus, yakni menjadi sebuah tugas pelayanan

resmi (ministerium) dalam Gereja untuk membangun anggota- anggotanya. Karena itu, di



dalam kodeks hak dan kewajiban edukatif orangtua ini menjadi bagian dari tugas Gereja

untuk mengajar (munus docendi Ecclesiae). “Orangtua dan para pengganti mereka

berkewajiban dan berhak untuk mendidik anaknya; para orangtua Katolik mempunyai

tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga dengan mana mereka dapat

menyelenggarakan pendidikan Katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih baik, sesuai

dengan keadaan setempat” (kan. 793, §1). Dengan demikian, orangtua ikut membangun

Gereja melalui pendidikan anak-anak secara manusiawi dan kristiani sepenuhnya. Keluarga

kristiani menjadi Gereja Rumah Tangga (ecclesia domestica), di mana orangtua

menjalankan tugas-tugas ilahi dan gerejawi terhadap anak-anak, dan anak-anak

menemukan guru iman sejati dalam diri orangtua mereka.108 Karena itu, ada yang

berpendapat bahwa pendidikan iman 9di dalam Gereja Katolik atau pendidikan Katolik bagi

anak-anak merupakan unsur esensial dari perkawinan sakramental.109 Fungsi dan

kewajiban edukatif tersebut sifatnya sangat berat dan serius bagi setiap orangtua Katolik,

sehingga 41Gereja dapat menghukum orangtua Katolik yang sengaja melalaikan tugas dan

kewajiban ini. “Orangtua 1atau mereka yang menggantikan kedudukan orangtua, yang

menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis atau dididik dalam agama non-Katolik,

hendaknya dihukum dengan censura atau hukuman lain yang wajar” (kan. 1366).

Bagaimanapun juga, menurut yurisprudensi kanonik kesejahteraan fisik anak merupakan

unsur esensial dari perkawinan. Yurisprudensi kurang menggarap pendidikan moral anak,

bahkan pendidikan anak pada umumnya. Pendidikan anak selalu dilihat dalam kerangka

umum kesejahteraan anak. Pendidikan moral anak dianggap 32sebagai salah satu unsur

dari kesejahteraan anak, namun eksklusi terhadap pendidikan moral ini tidak membuat

kesepakatan nikah tidak sah.110 Kembali sejenak kepada homoseksualisme atau

lesbianisme. Pasangan homoseksual atau lesbian memiliki kekurangan mendasar dalam

memberikan pendidikan 25yang sehat dan integral bagi anak yang mereka adopsi. Karena

itu, mereka seharusnya tidak diberi izin untuk mengadopsi anak. Polaino-Lorente

memaparkan 14beberapa alasan berikut mengenai kekurangan itu.111 108 Bdk. FC, no. 38.

109 Lih. P. Picozza, “L’esclusione delL’obbligo delL’educazione della prole”, dalam Prole e



Matrimonio Canonico, [Studi Giuridici LXII], Libreria Ed. 1Vaticana, Città del Vaticano 2003,

hlm. 281. 110 Cerezuela, Art. Cit., 452. 111 A. Polaino-Lorente, “«Mariages» homosexuels”,

dalam Dewan Kepausan untuk Keluarga (ed.), Lexique des Terms Ambigus et Controversés,

Pierre Téqui éd., Paris 2005, hlm. 779-780. a. Seorang anak memiliki hak untuk memperoleh

dan membangun dengan cara yang mencukupi semua yang esensial dan tidak bisa

didispensasi menurut identitas seksualnya. Hak ini bisa terhapus atau terancam secara

berat bilamana seorang anak dihadapkan terus-menerus hanya pada pola perilaku

orangtua homoseksual, yang justru mengalami krisis identitas. b. 35Anak-anak dari

perkawinan yang kemudian bercerai mengalami berbagai macam alterasi psikologis, antara

lain gangguan perilaku, kegagalan di sekolah, agresivitas, kegelisahan, keterlambatan

psikomotorik, hiperaktivitas, depresi, perilaku anti- sosial, sensasi bunuh diri, psikopati,

psikose, 6dan sebagainya. Karena itu, seorang anak mempunyai hak untuk dilindungi

terhadap patologi tambahan, yang bersumber dari kontak atau relasi permanen dengan

orangtua yang homoseksual atau lesbian. c. Seorang anak, baik 23laki-laki maupun

perempuan, membutuhkan seorang ayah dan seorang ibu untuk melakukan proses

identifikasi berdasarkan seksualitasnya sendiri, dan untuk memahami respek, afeksi, dan

complementarity yang ditunjukkan kepadanya oleh jenis kelamin lain. Keterpautan dan

ikatan yang diciptakan melalui relasi ini sungguh-sungguh tidak bisa didispensasi 3dalam

rangka membangun identitas personal seorang anak. d. Seorang anak memiliki hak untuk

mematangkan afektivitasnya dengan cara mengamati ikatan afektif, kognitif, dan personal

yang mewarnai relasi antara ayah dan ibunya. Relasi 18ayah dan ibu menjadi sistem,

kerangka, atau pola bagi sang anak untuk merajut dan mengonsolidasi kematangan afektif

dan kepribadiannya di kemudian hari. e. Sekarang ini semakin banyak ditemukan gejala

psikopatologis di dalam homoseksualisme ditinjau dari profil psikologisnya, misalnya

egosentrisme, auto- compassion, ketidakmatangan afektif, penyakit cemburu,

ketidaksetiaan, depresi, dan lain-lain. Semua gangguan itu tidak menyumbang sama sekali

bagi perkembangan harmonis seorang 9anak yang diadopsi, yang hidup dalam kondisi

tersebut dan yang terus dihadapkan pada model perilaku semacam itu. f. 34Seorang anak



yang hidup hanya dengan pasangan homoseksual tidak mengalami dan tidak mempelajari

perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ia melihat dan mencerap

sesuatu yang salah dan bertentangan dengan kodrat, yakni menghilangkan aspek

complementarity antara pribadi-pribadi yang berkelamin berbeda dan perbedaan

karakteristik di antara kedua kelamin itu. g. Anak yang diadopsi 2dan hidup bersama

dengan orangtua homoseksual akan mengalami defisit dalam sosiabilitasnya, yakni tidak

mendapatkan “jiwa aau semangat keluarga” yang sejati, yang berakar dalam komunitas

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, anak tersebut 10akan

mengalami kekurangan dalam penghargaan terhadap diri sendiri, dan kemunduran besar

dalam personalitas yang dibangun secara parsial saja. h. 9Anak yang diadopsi oleh

pasangan homoseksual akan mengalami pembentukan atau pendidikan yang buruk, tidak

lengkap, sektorial, terpotong secara parsial, dan tidak sesuai dengan tujuannya. i.

Mengingat semuanya 6itu, di dalam pengadopsian seorang anak oleh pasangan

homoseksual syarat-syarat untuk adopsi sebenarnya tidak terpenuhi, sehingga seolah-olah

bisa dikatakan “adopsi tanpa adopsi” (adoptio sine adoptione). Pengdopsian seorang

34anak oleh pasangan homoseksual menjadi sebuah fiksi hukum semata-mata. Sebab

tujuan adopsi yang sebenarnya ialah untuk melindungi anak yang ditinggalkan oleh kedua

orangtuanya, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan pasangan yang mengadopsi.

Adopsi harus meniru 10apa yang natural (adoptio imitatur naturam). 6. 3Perkawinan sebagai

sakramen 6.1 Pengertian umum Kan. 1055, §1 diakhiri dengan frasa «antara orang-orang

yang dibaptis diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen». Sebagaimana sudah

disinggung, inilah yang sebenarnya merupakan frasa induk dalam teks normatif kanon

tersebut, yakni bahwa perjanjian perkawinan antara dua orang yang dibaptis diangkat oleh

Yesus Kristus menjadi sakramen. Ketentuan ini mau menegaskan bahwa Yesus Kristus tidak

mengadakan atau menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, melainkan

mengangkat sesuatu yang sudah ada ke dalam martabat yang baru. Dengan kata lain,

perkawinan adalah realita ciptaan atau lembaga natural yang sudah ada sejak dunia dan

manusia dijadikan. Hal baru yang dibawa dan dianugerahkan oleh Kristus kepada dunia



dan manusia ialah menebus dan mengangkat lembaga natural tersebut ke martabat

sakramen. Meskipun demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan menebus dan

mengangkatnya ke martabat sakramental Tuhan Yesus melakukan “penciptaan baru” atas

perkawinan yang diciptakannya pada awal dunia dan manusia.112 Jadi, ada kesatuan dan

kesinambungan antara tata-ciptaan (ordo creationis) dan tata-penebusan (ordo

redemptionis). Kita tidak boleh 34dan tidak bisa lagi melakukan pertentangan, persaingan,

112 Di sini kita tidak akan membahas panjang lebar teologi sakramen perkawinan.

Sakramentologi perkawinan kristiani bisa dibaca dari sumber lain, misalnya C. Groenen,

Perkawinan Sakramental. Antropologi dan sejarah teologi, sistematik, spiritualitas, pastoral,

Kanisius, Yogyakarta 1993; E. Martasudjita, Sakramen-sakramen Gereja. Tinjauan teologis,

liturgis, dan pastoral, Kanisius, Yogyakarta 2003 atau alternasi di antara kedua tatanan itu.

Ada kelanjutan di dalam kebaruan (continuity in newness) antara cinta-kasih suami istri

kristiani dan sakramen perkawinan.113 Menarik untuk diperhatikan bahwa ketentuan 2kan.

1055, §1 tidak mencantumkan kata “Katolik” di belakang kata dibaptis. 7Demikian juga

dalam paragraf dua dari kanon yang sama. Hal ini bukanlah kelalaian dari tim revisi kodeks.

Seandainya ada kata “Katolik”, maka pengertian perkawinan sakramental menjadi lebih

sempit, yakni hanyalah 3perkawinan antara dua orang Katolik saja yang diangkat oleh

Kristus Tuhan ke martabat sakramen. Namun, yang dicakup oleh ketentuan kanonik

memang adalah perkawinan 2kaum beriman kristiani, yang lebih luas daripada perkawinan

antara dua orang Katolik. Menurut kan. 204, §1, setiap 7orang yang dibaptis secara sah

diinkorporasikan pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya

sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus. Dengan

demikian, kalau ada dua orang anggota Gereja Kristus mengikatkan diri dalam perkawinan,

entah dari Gereja kristen mana mereka mendapatkan baptisan sah, maka perkawinan

mereka 3diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen. 2Dalam Perjanjian Baru Allah

sedemikian meradikalkan cinta-Nya kepada umat manusia, sehingga Ia sendiri berkenan

datang dalam diri Putra-Nya, yang mengenakan daging kita dan menjadi manusia sejati.

Dengan cara ini persekutuan Allah dengan manusia memperoleh wujud yang sempurna



dan tidak dapat diubah atau ditarik kembali. Dengan demikian, blue-print dari cinta-kasih

insani juga memperoleh rancangan yang definitif dalam terang relasi radikal antara Allah

dan manusia, yang adalah model dan tujuan relasi cinta antara manusia. Jadi, “ya” timbal-

balik suami-istri seharusnya juga tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian nikah yang tak-

dapat-ditarik kembali itu tidak mengalienasi manusia, melainkan justru 19membebaskan

mereka dari berbagai bentuk alienasi dalam sejarah dan mengembalikan mereka kepada

kebenaran dari realitas ciptaan. Sakramentalitas perkawinan berarti anugerah ciptaan telah

diangkat kepada rahmat penebusan. Rahmat Kristus bukanlah sesuatu yang bertentangan

dengan kodrat manusia atau sesuatu yang ditambahkan dari luar terhadap kodrat manusia,

melainkan justru membebaskan dan memulihkan laki-laki dan perempuan, bahkan

mengangkat mereka jauh melampaui batas-batas dan kelemahan-kelemahan mereka.

Sebagaimana inkarnasi Putra Allah menampakkan arti yang sesungguhnya pada Salib,

demikian pula cinta insani yang sejati mewujudkan diri dalam 11pemberian diri, yang tidak

mungkin ada jika dipisahkan dari misteri Salib Kristus.114 Sekali lagi perlu ditandaskan di

sini bahwa yang 2diangkat ke martabat sakramen hanyalah perkawinan antara dua orang

yang dibaptis secara sah, entah dibaptis dalam 113 M. Paleari, “Amore coniugale e

sacramento dell’amore,” dalam La Scuola Cattolica 137 (2009) 297. 114 Benediktus XVI,

Address to Rome’s ecclesial convention, Loc. Cit. Gereja Katolik ataupun 11dalam Gereja

kristen non-Katolik. Sedangkan perkawinan antara 1seorang yang dibaptis sah dengan

orang yang tidak dibaptis, atau antara dua orang yang sama-sama tidak dibaptis, bukanlah

sakramen. Hal ini disebabkan karena dengan dan oleh pembaptisan itu saja seorang pria

atau seorang wanita secara definitif sudah 19dimasukkan ke dalam perjanjian baru dan

kekal, yaitu ke dalam “perjanjian nikah” atau relasi kemempelaian (nuptial relationship)

antara 1Kristus dan Gereja-Nya. Karena kondisi baru yang tidak bisa hancur inilah,

komunitas intim suami-istri yang dibentuk dalam iman akan Kristus, diangkat dan diresapi

dengan cinta ke-mempelai- an Kristus, serta dikuatkan 19dan diperkaya dengan daya

penebusannya.115 Sekalipun Gereja kristen non-Katolik sendiri tidak mengakui 2bahwa

perkawinan adalah sakramen, namun di mata Gereja Katolik perkawinan antara dua orang



yang dibaptis kristen secara sah adalah sakramen. Dengan demikian, kalau perkawinan

mereka sah dan sudah terjadi konsumasi, maka di mata Gereja Katolik perkawinan mereka

juga bersifat tak-terputuskan secara mutlak (bdk. kan. 1141; 1142). Sakramentalitas

perkawinan terutama didasarkan pada ajaran Rasul 3Paulus dalam suratnya kepada jemaat

di Efesus. Di situ Rasul Paulus menuliskan perilaku kristiani 12di dalam keluarga, yakni

antara suami dan istri (5:21-33), antara orangtua dan anak- anak (6:1-4), antara tuan dan

para budaknya (6:5-9). Ia juga memberikan pendasaran atau motivasi teologis untuk setiap

perilaku 28tersebut. Di atas semuanya berlaku hukum dasar: “Rendahkanlah dirimu seorang

kepada yang lain di dalam takut akan Kristus” (5:21). Namun, untuk relasi suami-istri Paulus

memberi ajaran 38yang sedikit berbeda dengan norma tersebut, karena ia lebih

dipengaruhi oleh pandangan dan cara hidup yang berkembang dalam zamannya. Ia

membedakan peran dan fungsi 11antara suami dan istri: istri harus tunduk pada suami dan

suami harus mengasihi istrinya. Mengenai kasih suami terhadap istri, Paulus memberikan

gambaran kasih Kristus sendiri terhadap Gereja-Nya. Kristus “telah menyerahkan Diri-Nya

bagi jemaat, 58untuk menguduskannya., sesudah Ia menyucikannya dengan

memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat

di hadapan Diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi

supaya jemaat kudus dan tidak bercela” (5:25-27). Dengan ini Paulus melihat teks Kej 2:24,

yang mengatakan bahwa 36laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu

dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, sebagai suatu “rahasia yang

agung”, yakni dalam kaitan dengan hubungan antara 1Kristus dan Gereja-Nya (5:32). Jadi,

yang dimaksud dengan “rahasia (mysterion) agung” ialah identifikasi penuh antara kasih

suami terhadap istri dengan cinta Kristus terhadap Gereja-Nya, yang adalah “tubuh-Nya”.

Apa arti keterkaitan ini bagi perkawinan kristiani? 115 FC, no. 13. Para ekseget Katolik

melihat dalam teks Paulus 21sesuatu yang lebih daripada sebuah perbandingan, bahkan

lebih daripada sebuah kaitan sederhana antara “model” dan “tiruan atau imitasi”. Kristus

sebagai model bukanlah semata-mata sebuah contoh, yang diikuti atau diteladani oleh

perkawinan duniawi. Sebaliknya, perkawinan duniawi dibentuk dalam hakikatnya yang



terdalam oleh model Kristus itu. Suami-istri dan perkawinan duniawi menerima,

menampung, dan menghadirkan model Kristus itu. 3Dalam perkawinan kristiani diwujudkan

dan dipelihara relasi antara Kristus dan Gereja- Nya. Dengan demikian, teks Paulus dalam Ef

5:21-33 memungkinkan Gereja untuk menafsirkan perkawinan dalam arti “sakramental”,

bukan karena penggunaan kata Latin sacramentum dalam teks tersebut.116 Kasih dan

kesetiaan 1yang ada antara Kristus dan Gereja-Nya bukanlah sekadar gambaran atau model

perkawinan. Demikian pula, 11saling menerima dan memberi antara suami-istri tidaklah

begitu saja merupakan gambaran atau kesamaan dari pemberian diri Kristus kepada

Gereja. Yang tepat ialah cinta kasih suami-istri 19menjadi tanda yang menghadirkan realitas,

dalam arti menjadi epifani dari kasih dan kesetiaan Allah, yang ditunjukkan sekali untuk

selamanya dalam Yesus Kristus dan dihadirkan dalam Gereja.117 Para ekseget protestan

tidak mengembangkan penafsiran sakramental untuk perkawinan, karena takut jika

perkawinan ditafsirkan dalam arti sakramental, maka perkawinan akan kehilangan karakter

keduniaannya yang sangat 29jelas dalam Kitab Suci. Selain itu, penafsiran semacam itu

kiranya akan merendahkan atau menyederhanakan misteri Kristus. Meski demikian, 6ada

juga yang berpendapat bahwa sebagaimana Tuhan hidup dalam komunitas, demikian pula

Ia hidup juga dalam perkawinan. Karena itu, peristiwa perkawinan dipengaruhi oleh

peristiwa Kristus. Kiranya pantas ditanyakan apakah perbedaan interpretasi 38antara ajaran

Katolik dan Protestan ini bersumber dari perbedaan interpretasi tekstual dari surat Rasul

Paulus di atas ataukah perbedaan dalam menafsirkan konsep mysterion atau

sacramentum.118 Konsili Vatikan II mengajarkan sakramentalitas perkawinan dengan kata-

kata: “Cinta kasih sejati suami-istri 19diangkat ke dalam cinta kasih ilahi, dibimbing dan

diperkaya dengan kuasa penebusan Kristus dan karya keselamatan Gereja, sehingga suami-

istri bisa diantar kepada Allah, serta dibantu dan dikuatkan dalam tugas luhur 8mereka

sebagai ayah dan ibu” (GS, 48). Demikianlah, cinta-kasih suami-istri menjadi wadah dan

sarana, yang menjadikan kasih setia dan tak-terbatalkan 1dari Allah Bapa dalam Kristus

Yesus dapat dilihat dan disaksikan secara riil. 116 F.-J. Nocke, “Matrimonio”, Nuovo Corso

di Dogmatica, Theodor Schneider (ed.), vol. 2, Queriniana, Brescia 1995, hlm. 437. 117 W.



Kasper, Theology of Christian Marriage, New York: Seabury, 1980, hlm. 30, dikutip oleh

John P. Beal et. al. dalam New Commentary on 48the Code of Canon Law, Paulist Press, New

York – Mahwah 2000, hlm. 1246. 118 Nocke, Ibid., hlm. 438. 6.2 3Perkawinan sebagai salah

satu dari tujuh sakramen Gereja Selain dimengerti sebagai sakramen dalam arti umum dan

luas di atas, perkawinan antara dua orang yang dibaptis adalah sakramen dalam arti sempit

dan teknis, yakni sebagai salah satu dari 7 (tujuh) sakramen Gereja. Dengan kata lain,

sakramen perkawinan adalah cinta-kasih suami-istri kristiani yang dinyatakan dalam

kesepakatan nikah timbal-balik dalam sebuah ritus liturgis. Sebagaimana sudah kita

ketahui, ajaran Gereja mengenai tujuh sakramen diresmikan pertama kali oleh Konsili Lyon

II (1274), kemudian Konsili Florence (1439), lalu ditegaskan kembali oleh Konsili Trente

(1563). Sakramen pertama-tama adalah tindakan Kristus. Melalui tindakan ritual Gereja,

Kristus mengaktualisasi karya penyelamatan-Nya berkat Roh Kudus yang hadir dan

menghidupi ritus tersebut. Ritus liturgis tidak men-duplikasi atau me-repetisi peristiwa

penyelamatan, melainkan menjadikan karya keselamatan Kristus disponibel dan hadir

dalam rangka membangun Gereja, dan sekaligus menjadi momen bagi umat beriman

kristiani untuk berpartisipasi dalam kemenangan Paskah pada waktu mereka memasuki

atau mengawali tahapan-tahapan dan momen-momen penting dalam kehidupan kristiani

mereka. Sakramen perkawinan direservasi bagi cinta-kasih suami dan istri kristiani. Mereka

mengalami panggilan ilahi dalam 3 (tiga) tahapan secara berlapis: panggilan kepada hidup

sebagai manusia, panggilan kepada pembaptisan 19yang menjadikan mereka manusia

kristiani, dan panggilan kepada cinta-kasih yang menjadikan mereka suami- istri kristiani.

Dengan menikah sebagai anggota-anggota 1Gereja yang hidup, mereka menjadi subjek

kooperatif dalam tindakan ritual berkat Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Jawaban

“ya” secara sadar 14dan bebas dari mempelai perempuan terhadap “ya” dari mempelai laki-

laki mengungkapkan “hakikat kemempelaian” Gereja dan merealisasikan kapasitas dan

kesediaan Gereja untuk menjadi mempelai Kristus dan ibu bagi kelahiran 19anak-anak Allah

yang baru. Karena itu, sakramen perkawinan tidak hanya dapat dibandingkan dengan

ikatan antara Kristus dan Gereja, melainkan memiliki peran dan fungsi khas yang sungguh-



sungguh menjadikan Gereja sebagai “mempelai perempuan” dari Kristus secara riil dan

historis, dan sekaligus 1memberi kesaksian bahwa di dalam Gereja, Kristus menyatukan diri

secara definitif dengan semua manusia.119 Katekismus Gereja Katolik (1992) mengajarkan

bahwa sakramen perkawinan, sama seperti sakramen tahbisan, adalah sakramen untuk

melayani persekutuan umat 119 Paleari, Art. Cit., hlm. 302. (communio), dalam arti suami-

istri kristiani mengalami konsekrasi dan misi khusus untuk membangun Umat Allah.120

3Menurut bahasa teologis St. Thomas Aquino, dalam sakramen perkawinan ada tanda yang

kelihatan (visible sign, sacramentum tantum), yakni pertukaran kesepakatan nikah. Materia

dari tanda ini ialah sepasang laki-laki dan perempuan yang saling memberi dan menerima

diri sebagai suami-istri. Forma dari tanda itu ialah manifestasi eksternal dari kesepakatan

timbal-balik. Selain itu, dalam setiap sakramen ada hal atau peristiwa yang ditandakan atau

dikandung dalam tanda itu (res et sacramentum), yakni ikatan suami-istri yang bersifat

tetap. Antara dua orang yang dibaptis ikatan ini merupakan tanda kesatuan tak-

terputuskan antara Kristus dan Gereja. Selanjutnya, ada efek atau buah supranatural yang

dihasilkan (res tantum) oleh sakramen itu, yakni rahmat adikodrati.121 Dalam bahasa

teologis kontemporer, materia sakramen dibagi menjadi remote matter (materia remota)

dan proximate matter (materia proxima). Remote matter ialah unsur- unsur 2tanda yang

berasal dari alam-ciptaan. Proximate matter ialah unsur-unsur tanda berupa tindakan

manusiawi yang menyertai proximate matter itu.122 Bila struktur di atas diterapkan pada

perkawinan, yang disebut remote matter dari sakramen perkawinan ialah pribadi fisik dan

konkret pasangan itu sendiri, seorang pria dan seorang wanita yang menurut hukum

mampu menikah. Namun, sakramen tidak terjadi sama sekali kalau tidak ada tindakan

konkret dari dua pribadi itu. Karena itu, remote matter itu membutuhkan proximate matter,

yakni perbuatan kemauan dengan mana mereka saling menyerahkan diri dan saling

menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali

(lih. kan. 1057, §1). Singkat kata, materia sacramenti dari sakramen perkawinan ialah pribadi

pasangan yang bersama-sama saling memberikan dan menerima kesepakatan nikah.

Selanjutnya, kesepakatan nikah yang diberikan secara utuh dan bebas dalam batin masing-



masing pasangan membutuhkan medium atau sarana untuk menyatakannya secara lahiriah

dan eksternal. Inilah yang kiranya bisa kita sebut Forma sacramenti perkawinan, yaitu

kesepakatan nikah sejauh merupakan manifestasi lahiriah dari kesepakatan batiniah. Dalam

perkawinan orang-orang Katolik, pernyataan kesepakatan ini harus dilakukan menurut tata-

peneguhan kanonik (forma canonica), yang diatur dalam kan. 1108-1123. Kan. 1119

menegaskan bahwa di luar keadaan mendesak, dalam melangsungkan perkawinan

hendaknya ditepati ritus perkawinan yang ditentukan 120 KGK, no. 1534, 1535. 121 St.

Thomas Aquinas, Suppl, q. 42, art. 1. 122 E. Martasudjita, Op. Cit., hlm. 177. dalam buku-

buku liturgi, yang disetujui oleh Gereja atau diterima baik oleh adat kebiasaan yang legitim

(bdk. kan. 846, §1). Sementara dalam sakramen-sakramen lain pelayan sakramen dibedakan

dari penerimanya, 12dalam sakramen perkawinan pelayan dan penerima sakramen ialah

suami- istri itu sendiri. Ketika mereka bersama-sama 2menyatakan kesepakatan nikah, pada

saat itulah mereka saling mengucapkan “ya” sakramental dan saling mengomunikasikan

rahmat ilahi, yang mengangkat cinta-kasih manusiawi mereka ke dalam cinta-kasih ilahi

seumur hidup. Suami-istri menjadi instrumental cause dari sakramen perkawinan.123

Sedangkan, Ordinaris wilayah, Pastor paroki atau diakon hanyalah pelayan ritus atau

upacara liturgis perkawinan, dan berfungsi sebagai asisten atau peneguh nikah (testis

qualificatus), yang menanyakan kesepakatan mempelai, menerimanya atas nama Gereja,

dan memohonkan berkat Allah bagi mereka. Dua saksi lain bertindak sebagai wakil

komunitas umat beriman. Bahkan pastor atau diakon bisa tidak hadir, 29seperti yang terjadi

selama berabad-abad sebelum dikeluarkannya dekret Tametsi oleh Konsili Trento.

Perkawinan itu disebut perkawinan “klandestin”, yang sepenuhnya sah namun tidak halal.

Demikianlah, kan. 1116, §1 dari kodeks aktual menetapkan bahwa tanpa kehadiran pastor

atau diakon sekalipun, suami-istri 2dapat melangsungkan pernikahan sakramental yang sah

dan halal. Kanon itu berbunyi: “Jika peneguh yang berwenang menurut hukum tidak dapat

ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, mereka yang mau melangsungkan

perkawinan yang sejati dapat menikah secara sah dan halal di hadapan saksi-saksi saja,

yakni (i) dalam bahaya mati, (ii) di luar bahaya mati, asal diperkirakan dengan arif bahwa



keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan”.124 Akhir kata, kita bisa mengatakan

bahwa sakramen perkawinan muncul dan dihayati baik sebagai sebuah transient

sacramental action pada saat suami-istri saling mengucapkan perjanjian nikah 3(marriage in

the making) maupun sebagai sebuah permanent sacramental reality, yakni sebuah ikatan

nikah atau persekutuan suami-istri yang bersifat tetap (marriage in fact).125 123 I.

Gramunt, “The Essence 48of Marriage and the Code of Canon Law,” dalam Studia Canonica

25 (1991) 370 124 Dalam Gereja Ortodoks pelayan sakramen perkawinan adalah imam

(sacerdos). Seorang teolog Spanyol bernama Melchior Cano (1509-1560) mengajarkan

bahwa materia sacramenti perkawinan adalah kesepakatan 2nikah kedua mempelai,

sedangkan forma sacramenti-nya ialah kata-kata imam yang berbunyi: Ego coniungo vos in

matrimonium (= aku menyatukan Anda berdua dalam perkawinan). Bila imam tidak hadir,

perkawinan dianggap sah, namun tidak menjadi sakramen. Pandangan ini tidak bisa dianut,

karena Gereja Katolik selalu mengajarkan identitas antara perkawinan-kontrak dan

perkawinan-sakramen, yang menurut magisterium gerejawi merupakan ajaran theologice

certa meski non proxima fidei. Lih. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento

Giuridico-pastorale, 3 ed., vol. 2, EDB, Bologna 2011, hlm. 278. 125 Gramunt, Ibid., hlm. 369.

7. 3Identifikasi antara perjanjian nikah dan sakramen Kan. 1055, §2 menetapkan: “Karena itu

antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak

dengan sendirinya merupakan sakramen”. Kanon ini mengambil secara utuh dan tanpa

mengubah sedikit pun ketentuan kan. 1012, §2 dari KHK 1917. Ketentuan ini menyambung

kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan kata pembuka

“karena itu”. Bahkan ada kesan pengulangan, karena disinggung lagi sakramentalitas

perkawinan antara dua orang dibaptis. Namun, yang khas dari kanon ini ialah

pencantuman kata “dengan sendirinya” (eo ipso) yang mengesankan suatu identifikasi

otomatis antara perkawinan sah dua orang dibaptis dengan sakramen. Dengan kata lain,

ada kesamaan (identity), penyamaan (equalization atau equivalence) dan ke-takterpisah-an

(inseparabilitas) antara perjanjian perkawinan dan sakramen. Perlu dicatat juga bahwa yang

di-identik-kan dengan sakramen dalam kanon itu ialah perkawinan sebagai kontrak yuridis



dan legal (contractus, contract), sehingga dari sini sakramen perkawinan sering disebut

sebagai sakramen ikatan (sacrament of bond). Dalam ketentuan ini perkawinan secara

substansial dilihat sebagai lembaga natural; 30karena itu, ia dipandang sebagai sebuah

kontrak dalam arti yang sesungguhnya dan khas. Berbeda dengan sakramen-sakramen lain,

misalnya 1sakramen Ekaristi dan pengampunan dosa, Tuhan Yesus tidak menciptakan ex

novo sakramen perkawinan. Ia begitu saja berjumpa dengan sebuah lembaga natural

(institutum naturae), sebagaimana dikisahkan awal penciptaannya dalam Kej 1:26-28;

2:18-24. Lembaga natural inilah yang 3diangkat oleh Kristus Tuhan ke dalam kategori

sakramen.126 Dengan demikian, kata “dengan sendirinya” mau menunjukkan bahwa

pengangkatan ke martabat sakramen merupakan kehendak dan anugerah dari Kristus

sendiri. Namun, perkawinan 6itu harus merupakan sebuah kontrak yang sah lebih dulu.

Kalau kontraknya sendiri tidak sah, Kristus tidak memiliki apa-apa untuk diangkat menjadi

sakramen-Nya. Dengan ketentuan ini juga mau dikatakan bahwa kontrak perkawinan yang

sah antara dua orang dibaptis dan sakramen adalah satu realitas saja, atau dua aspek dari

satu realitas yang sama: yang satu kodrati dan yang lain adikodrati. Sebagaimana sudah

kita lihat, sakramentalitas tidak 22dipandang sebagai sesuatu yang ditambahkan atau

ditempelkan dari luar sebagai hiasan. Tidak pernah dan 2tidak mungkin ada perkawinan

yang semata-mata natural saja, dalam arti dilepaskan dari Allah dan dari kehendak-Nya,

karena sebagai realitas keduniaan dan insani perkawinan diciptakan oleh Allah sendiri.

Sejak penciptaan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai realitas profan 6saja, karena di

dalam perkawinan ditunjukkan secara istimewa bahwa manusia adalah gambaran 126

Castaño, Art. Cit., hlm. 469-470. dan kesamaan 12Allah dalam hal membangun relasi dan

memberikan diri. Dalam berelasi dengan pribadi lain manusia menemukan panggilan

hidupnya yang terdalam, yakni relasinya 11dengan Allah sendiri; sebuah relasi yang

menemukan kepenuhannya secara definitif dalam kesatuan antara Kristus dan Gereja.

Perkawinan non-sakramental pun 1adalah ciptaan Allah, sehingga sudah bisa dipandang

sebagai pralambang dari relasi Kristus dan Gereja. Atas realitas ciptaan inilah Kristus

melakukan 30dua hal yang berbeda namun saling berkaitan: di satu pihak Ia



mengembalikan perkawinan kepada konfigurasinya yang asali, di lain pihak ia

menganugerahi perkawinan dengan kepenuhan dimensi sakramental. Kanon ini juga 3mau

menunjukkan bahwa ada kontinuitas antara natura dan supranatura, antara perkawinan

dalam tata-penciptaan (perkawinan natural) dan perkawinan dalam tata-penebusan

(perkawinan sakramental). Sakramen memberi arti yang baru kepada perkawinan, namun

tanpa menyangkal atau memodifikasi 7apa pun dari hakikat natural perkawinan. Prinsip

skolastik mengatakan: Gratia perficit non destruit naturam (“Rahmat menyempurnakan,

bukan menghancurkan kodrat”). Sebagai lembaga kristiani, perkawinan merupakan status

sakramental dan yang diabdikan, di mana unsur-unsur dari ikatan natural memperoleh

daya penebusan 10dan terarah kepada perwujudan kerajaan Allah.127 Rahmat ilahi

memang dicurahkan melalui sakramen, namun rahmat ini tidak membuang atau melawan

tatanan kodrati, melainkan justru berdaya-guna untuk merealisasikan secara sempurna apa

yang sudah ada dalam perkawinan sebagai realitas ciptaan. 1Dengan kata lain, rahmat

sakramen tidak melengkapi apa yang tadinya tidak ada, asing, atau di luar perkawinan,

melainkan apa yang sudah terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Jadi, bagi orang-

orang yang dibaptis perkawinan bukanlah sekadar perjanjian atau kontrak untuk hidup

bersama, melainkan mengandung dimensi baru yang hanya mungkin dimengerti dan

dihayati dalam iman kristiani, yaitu sebagai sebuah sakramen. Melalui meterai pembaptisan

seseorang disatukan dengan tubuh mistik Kristus. Bila orang ini bersatu 11dalam

perkawinan dengan orang lain yang juga dibaptis, maka yang terjadi bukanlah sekadar

perjumpaan antara dua ciptaan insani, melainkan antara dua anggota Tubuh Kristus, yang

bersatu untuk mengabdikan diri demi perkembangan Tubuh itu sendiri. Perkawinan mereka

berdua tidak memiliki tujuan intrinsik lain selain melahirkan dan mempersembahkan anak-

anak 1mereka kepada Kristus, dengan siapa orangtua kristiani itu sudah selalu bersatu. Jadi,

ketika meneguhkan pernikahan mereka tidak dapat bertindak selain dalam nama Kepala

ilahi, yaitu Kristus sendiri, dan bertindak sebagai anggota-anggota-Nya. Sekali lagi,

perkawinan kristiani bukanlah sekadar representasi simbolik dari persekutuan antara 127

M. Mingardi, “Il Principio d’Identità fra Contratto e Sacramento”, dalam Periodica 87 (1998)



233. Kristus dan Gereja-Nya, melainkan menghadirkannya secara riil. Sakramentalitas

perkawinan 34tidak bersumber dari baptisan seolah-olah sebagai efek yuridisnya, melainkan

karena terjadi realitas ontologis baru yang diciptakan oleh baptisan itu sendiri. Di dalam

pembaptisan terjadi transformasi ontologis. Transformasi 14ini tidak dapat diubah atau

dibatalkan, dan tidak bergantung pada kesadaran subjektif atau perilaku moral seseorang

sesudah pembaptisan. Demikian pula dengan pernikahan, kita tidak boleh

mencampuradukkan antara penyempurnaan objektif 1yang dikerjakan oleh sakramen dan

realisasi eksistensialnya oleh setiap pasangan suami-istri dalam kehidupan konkret, yang

pasti selalu diwarnai kekurangan dan kelemahan. Singkat kata, dimensi objektif

sakramental selalu terealisir, juga seandainya pihak-pihak yang menikah kurang

menyadarinya.128 Ada beberapa konsekuensi praktis 27yang bisa ditarik dari doktrin

hukum di atas. Pertama, perkawinan kristiani sungguh-sungguh menjadi jalan autentik

menuju kesucian hidup kristiani. Dengan menghayati perkawinannya 3secara utuh dan

penuh, umat beriman kristiani awam dapat mencapai kekudusan hidupnya. Menurut 7Paus

Yohanes Paulus II, suami-istri kristiani menjadi bagian utuh dan meresapi seluruh Gereja,

yang adalah kaum imami. Melalui kesaksian personal akan cinta-kasih 12suami- istri dalam

kehidupan nyata sehari-hari mereka menjalankan “tugas imamat” kaum beriman, dan

dengan demikian dikuduskan serta menguduskan seluruh komunitas gerejawi dan

dunia.129 Kedua, untuk perayaan 2perkawinan sebagai sakramen tidak diperlukan ritus

partikular tertentu, melainkan cukup pernyataan kesepakatan nikah di hadapan seorang

asisten gerejawi dan dua orang saksi (kan. 1108). Tata-peneguhan kanonik sendiri

merupakan norma disipliner semata-mata, dan tidak harus diartikan sebagai perayaan

liturgis, sekalipun perayaan liturgis tetap merupakan cara normal untuk meneguhkan

perkawinan (kan. 1119). Demikian pula, perjanjian nikah yang diucapkan melalui tata-

peneguhan luar biasa, 2yakni di hadapan dua orang saksi saja (kan. 1116), tetaplah

merupakan sakramen. Ketiga, kalau kesepakatan nikah suami-istri tidak sah, 40perjanjian itu

tidak menciptakan sakramen, sekalipun terjadi di antara dua orang dibaptis. Identitas dan

inseparabilitas 3antara perjanjian perkawinan dan sakramen terjadi pada saat kedua



mempelai kristiani bersama-sama membuat perjanjian nikah yang sah. Karena itu, kalau

tribunal gerejawi menganulasi 4perkawinan antara dua orang dibaptis, yang de facto sudah

bercerai, kita tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa Gereja menghancurkan atau

merusak sakramentalitas perkawinan yang sudah tercipta. 3Sebagaimana sudah kita

singgung, 128 Mingardi, Art. Cit., hlm. 240. 129 FC, no. 55. dalam kasus nulitas130

perkawinan, tribunal menyelidiki dan membuktikan 4bahwa suatu perkawinan adalah tidak

sah sejak awal terbentuknya, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum untuk

sahnya perkawinan atau sahnya kesepakatan nikah. Penyelidikan dan pembuktian 22itu

dilakukan dalam sidang pengadilan gerejawi dengan mengikuti secara ketat dan utuh

ketentuan-ketentuan hukum proses. Putusan nulitas dibuat oleh dewan hakim pro rei

veritate (demi kebenaran) setelah ada 4kepastian moral dan yuridis tentang ketidaksahan

perkawinan itu. Menurut ketentuan kanon di atas, perkawinan yang mendapat putusan

nulitas bukanlah perkawinan sakramental, sekalipun ketidaksahan itu dinyatakan 35setelah

perkawinan terjadi. Dengan kata lain, perkawinan yang telah terjadi sebenarnya bukanlah

perkawinan sah. 10Karena tidak ada perkawinan sah, maka sakramen bukan hanya tidak

bekerja melainkan sama sekali tidak ada. Jadi, dalam anulasi perkawinan Gereja tidak

melakukan intervensi apa pun terhadap sakramentalitas perkawinan yang de iure tidak

ada.131 Keempat, tidak setiap calon yang akan menikah menyadari sepenuhnya hakikat

sakramental perkawinan orang-orang terbaptis. Kalau mereka sekadar tidak tahu, 1hal ini

bisa diatasi dengan cara memberikan katekese sakramental kepada mereka. 2Dalam

penyelidikan kanonik mereka masing-masing ditanya: “Apakah Anda tahu dan

menghendaki perkawinan yang adalah sakramen, dalam arti tanda dan sarana

keselamatan?” (bdk. kan. 1056, §2, jo. kan. 1101). Pertanyaan ini tidaklah sekadar pro forma,

melainkan harus mengantar kepada suatu pengajaran dan pembicaraan 14yang lebih

mendalam antara pastor paroki dengan calon pengantin. Kalau mereka benar- benar

paham namun dengan perbuatan kehendak yang positif 4salah satu atau kedua pihak tidak

menghendaki atau mengeksklusi sakramentalitas perkawinannya, maka perjanjian

perkawinannya tidak sah (bdk. kan. 1101, §2). Namun, identifikasi otomatis dan



inseparabilitas intrinsik antara 3kontrak perkawinan sah dengan sakramentalitas ini

menimbulkan perdebatan pada ranah teologis dan pastoral, terutama berkaitan dengan

perkawinan orang-orang yang dibaptis yang kemudian bercerai, entah lalu menikah lagi

atau tidak. Apakah masih ada sakramentalitas 2di dalam perkawinan yang de facto sudah

bercerai? Menurut kan. 1055, §1, kalau ikatan sah (vinculum, bond) 6yang bersumber dari

kontrak sah tetap ada, seharusnya sakramentalitas perkawinan juga dipandang tetap ada.

Namun, kalau materia sacramenti sendiri, yakni 1suami dan istri, sudah tidak hidup bersama

dalam perkawinan, di mana letak sakramentalitasnya? Atas dasar dan sumber apa

sakramentalitas 130 Ini adalah indonesianisasi dari kata latin “nullitas”, yang secara harafiah

berarti tidak-adanya sesuatu. 131 Bdk. juga dengan sakramen-sakramen lain. Suatu

perayaan sakramen dikatakan 7tidak sah, dan bahkan tidak ada atau sekadar simulasi saja,

bila terdapat cacat hukum dalam forma atau materia sacramenti. perkawinan ditegakkan?

Bukankah sakramentalitas seperti berada di awang-awang, yang tidak menemukan realitas

konkret yang mengandung dan menampungnya.132 Padahal, Gereja sendiri bisa memutus

perkawinan antara dua orang dibaptis, yang belum disusul dengan tindakan konjugal khas

suami-istri (kan. 1142). Namun, bukan di sini tempat kita membahas soal ini secara

mendalam. Persoalannya juga terkait dengan ketentuan kan. 1060 tentang 6perlindungan

hukum terhadap perkawinan, yang masih akan kita bahas. 8. Perkawinan in fieri 3dan

perkawinan in facto esse Kedua istilah ini sebenarnya tidak ada dalam kodeks, namun

banyak digunakan dalam doktrin dan yurisprudensi kanonik. Istilah ini merupakan sebuah

abstraksi metodologis yang berasal dari periode skolastik, khususnya St. Thomas Aquino.

Meski demikian, konsep yang mendasarinya sangat berguna untuk mengerti realitas

perkawinan yang kaya dimensi itu. Kedua istilah itu mau menunjukkan bahwa setiap

perkawinan selalu tampil dengan dua aspek atau momen yang berbeda, namun sangat

berkaitan dan bahkan tak-terpisahkan satu sama lain. Di dalam setiap perkawinan selalu

ada aksi bersama dari pasangan suami-istri yang menciptakan dan memulai perkawinan,

dan ada status atau situasi yang timbul dari aksi mereka itu untuk dihayati bersama-sama

seumur hidup. Kan. 1134 menunjukkan secara implisit dua momen yang tak terpisahkan itu:



“Dari perkawinan sah timbul ikatan antara suami-istri, yang dari kodratnya bersifat tetap

dan eksklusif ”. Istilah matrimonium in fieri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi

marriage in the act of being constituted atau marriage in the making. Istilah itu mau

menunjukkan tindakan bersama suami-istri untuk meneguhkan perkawinan melalui

kesepakatan yang saling mereka berikan dan terima. Dengan kata lain, perkawinan in fieri

ialah tindakan kontrak bilateral atau timbal-balik serta formal antara dua orang yang

menurut hukum mampu, melalui kesepakatan nikah yang dinyatakan secara legitim,

dengan mana suami-istri saling memberi diri dan saling menerima melalui perjanjian yang

tak dapat ditarik kembali, yang terarah kepada terbentuknya perkawinan. Secara praktis

perkawinan in fieri sama dengan pernyataan kesepakatan nikah itu sendiri (bdk. 2kan. 1057,

§2). Di sini perkawinan dilihat sebagai “aksi” (actio) seorang pria dan seorang wanita yang

menjadikan mereka 132 Gereja-Gereja Ortodoks memperbolehkan adanya perkawinan

kedua, namun yang tetap merupakan sakramen adalah perkawinan pertama yang sudah

bubar itu. Perkawinan kedua bukanlah sakramen, melainkan jenis perkawinan 1yang lebih

rendah, yang dilangsungkan dalam konteks penitensi. Mereka yang bercerai dan menikah

lagi untuk kedua kali kadang- kadang diperbolehkan menyambut komuni. Namun, ini

dilakukan in economia, yakni sebagai pelayanan belas-kasih yang 9tidak mengubah hakikat

perkawinan kedua sebagai bukan sakramen. Bagaimanapun juga, perceraian dan

pernikahan kedua di dalam Gereja-Gereja Ortodoks sangat mudah diberikan, sehingga hal

itu melukai secara sangat serius 4sifat tak- terputuskannya perkawinan dan sakramentalitas

perkawinan. suami-istri. Saat pernyataan kesepakatan nikah secara legitim itulah saat

terjadinya atau adanya (momen genetis) 11perkawinan. Di sini perkawinan tampil sebagai

sebuah kontrak. 3Selanjutnya, istilah matrimonium in facto esse diterjemahkan ke dalam

bahasa Inggris menjadi marriage in the act of being lived out atau marriage in fact. Istilah

ini mau menunjukkan perkawinan sebagai kebersamaan atau persekutuan hidup suami-istri

(consortium totius vitae), atau ikatan perkawinan yang lahir dari perjanjian perkawinan. Di

sini perkawinan dilihat sebagai “relasi” (relatio) 6yang bersumber dari “aksi” tersebut di atas.

Relasi ini bersifat tetap dan stabil (bdk. kan. 1134). Ada beberapa istilah untuk menyebut



3perkawinan in facto esse: ikatan suami-istri, status nikah, lembaga perkawinan, relasi

suami-istri (conjugal life), persekutuan hidup suami-istri. Dengan kata lain, perkawinan in

facto esse ialah komunitas permanen dan eksklusif suami-istri, yang menurut hakikatnya

terarah kepada kesejahteraan hidup berdua, kelahiran dan pendidikan anak (kan. 1055, §1).

Keterkaitan dan ketakterpisahan dari kedua aspek atau momen perkawinan ini bisa

dianalogkan dengan kelahiran dan kehidupan. Untuk hidup orang harus lahir ke dunia.

Dengan kata lain, orang lahir untuk hidup. Selain itu, ketika lahir seseorang sudah

membawa-serta daya-kekuatan fisik, psikologis dan spiritual, bakat, talenta, kekhasan

kepribadian, serta kelemahan, yang akan menggerakkan dan memperkaya seluruh

kehidupannya 36di kemudian hari. Demikian juga perkawinan. Kesepakatan nikah membuka

horison dan jalan kepada kehidupan perkawinan. Perkawinan in fieri mengandung

dinamika yang bermuara dan terekspresi dalam 3perkawinan in facto esse. Tidak ada

perkawinan sebagai status, ikatan atau kebersamaan hidup suami-istri (matrimonium in

facto esse) kalau tidak diawali dengan kesepakatan nikah yang saling mereka berikan dan

terima sebelumnya (matrimonium in fieri). Jika 4matrimonium in fieri cacat atau tidak sah,

maka tidak ada matrimonium in facto esse yang dihasilkan. Keterkaitan perkawinan in fieri

dan in facto esse sering ditunjukkan dalam proses anulasi perkawinan. Aspek-aspek

perkawinan in fieri, seperti ketidakmampuan untuk menikah (lih. kan. 1095) atau tidak-

adanya unsur-unsur konstitutif perkawinan (lih. kan. 1055 dan 1096), sering mencuat ke

permukaan dalam perkawinan 4in facto esse, dan membawa krisis tertentu dalam

kehidupan perkawinan dan keluarga. Yang sangat penting, fundamental, dan relevan

secara yuridis di antara kedua aspek 3itu ialah perkawinan in fieri, karena kesepakatan

timbal-baliklah yang menciptakan perkawinan sebagai sebuah bentuk atau status

kehidupan. Proses anulasi 4perkawinan di tribunal gerejawi menyelidiki dan menggarap

kesepakatan awal itu. Tribunal gerejawi menganulasi perkawinan karena menemukan

bahwa perkawinan in fieri mengandung cacat hukum yang fatal, bukan karena 3perkawinan

in facto esse yang tidak bahagia atau gagal. 53Dengan kata lain, yang digarap dan dianalisis

dalam perkara nulitas perkawinan ialah momen awal yang melahirkan perkawinan. Karena



itu, norma-norma Hukum Gereja banyak memusatkan perhatiannya pada momen

peneguhan 2perkawinan, antara lain soal persiapan perkawinan, halangan, konsensus, dan

tata-peneguhan kanonik. Sedangkan norma-norma hukum yang mengatur perkawinan in

facto esse berkisar pada efek-efek perkawinan (kan. 1134-1140), perpisahan suami-istri,

yang masih dibagi lagi ke dalam dua bagian: pemutusan ikatan nikah (kan. 1141-1150) dan

perpisahan hidup 42perkawinan dengan tetap adanya ikatan perkawinan (kan. 1151-1155).

II Ciri-ciri Hakiki Perkawinan anon 1056 menetapkan: “Ciri-ciri hakiki 3perkawinan ialah

unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan

kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. 133 “Ciri-ciri hakiki”

menerjemahkan istilah Latin proprietates essentiales. Secara harfiah istilah itu berarti hal-

hal yang merupakan milik khas perkawinan (essential properties), 1yang secara esensial

membedakannya dari bentuk-bentuk lain relasi laki-laki dan perempuan (bdk. kan. 1096).

Ada dua ciri hakiki perkawinan, yaitu ke-satu-an (unitas) dan tak-terputuskan

(indissolubilitas). Kedua ciri hakiki ini 8tidak bisa disebut sebagai unsur konstitutif

perkawinan seperti kesepakatan nikah. Meski demikian, kedua kekhasan itu tetap disebut

esensial, karena melekat dan terkandung (inherent) dalam setiap perkawinan sebagai

realitas natural. Penting diperhatikan bahwa di belakang frase “ciri-ciri hakiki perkawinan”

tidak disisipkan kata “kristiani” atau “Katolik”. Itu berarti bahwa kedua ciri itu merupakan

tata 8hukum ilahi kodrati, yang sudah tertanam dalam setiap dan semua perkawinan, bukan

hanya perkawinan orang-orang terbaptis saja, sebagai tatanan fundamental bagi kebaikan

umat manusia. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali antara

perkawinan sakramental antara dua orang dibaptis dan perkawinan natural antara orang-

orang yang tidak dibaptis. Artinya, bagi mereka semua perkawinan selalu berciri satu dan

tak-dapat-diputuskan, karena kedua ciri itu dimiliki oleh setiap perkawinan sebagai

karakteristik hakikinya. Namun, bagi orang-orang kristiani kedua ciri hakiki yang sudah

terkandung dalam perkawinan itu “dikukuhkan secara khusus atas dasar sakramen”. Ini

berarti kedua ciri hakiki itu menjadi semakin kuat eksistensi dan tuntutannya dalam

perkawinan antara dua orang kristen. Untuk itu, 133 Ketentuan ini melanjutkan 1apa yang



sudah dirumuskan secara dogmatis oleh Konsili Trente pada tanggal 11 November 1563.

8suami-istri kristiani mendapat bantuan rahmat adikodrati khusus dari Kristus untuk

menghayati perkawinan yang satu dan tak-terputuskan itu, sehingga mereka mampu

menjadikannya tanda kehadiran cinta-kasih yang satu dan tak-terputuskan antara Dia dan

Gereja yang selalu dicintai-Nya. Pengetahuan 6dan pemahaman mengenai ciri-ciri hakiki

perkawinan itu sebenarnya juga tidak dituntut untuk membentuk perkawinan yang sah.

Sebaliknya, pemahaman dan kehendak berkaitan dengan kesepakatan nikah sungguh-

sungguh dituntut demi adanya dan sahnya perkawinan, karena 2kesepakatan nikah yang

muncul dari kehendak bebas merupakan unsur konstitutif perkawinan. 4Dengan kata lain,

ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai kesepakatan nikah dengan sendirinya membuat

perkawinan tidak sah. Sebaliknya, 7ketidaktahuan atau kekeliruan bahwa perkawinan berciri

“satu dan tak-terputuskan” tidak membuat perkawinan dengan sendirinya tidak sah. Yang

penting ialah bahwa seseorang menghendaki secara positif dan konkret perkawinan

dengan satu pasangan dan tak-terputuskan seumur hidup. Konsep ini agak pelik. Namun,

sering terjadi bahwa seseorang tidak tahu atau keliru akan suatu hal dalam pikirannya,

namun ketidaktahuan dan kekeliruan itu tidak memengaruhi kehendaknya. 1Dengan kata

lain, seseorang menghendaki apa yang tidak diketahuinya, namun ternyata kehendaknya

itu lurus dan benar menurut tuntutan-tuntutan moral dan hukum. Kehendak positif inilah

yang diperhitungkan dan berlaku untuk sebuah kesepakatan nikah. Karena itu, dalam

penyelidikan kanonik pranikah masing-masing calon pengantin ditanyai oleh pastor-paroki:

“Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan dengan hanya satu pasangan?” Selain

itu, mereka juga ditanyai: “Apakah Anda tahu dan menghendaki perkawinan seumur hidup,

yakni perkawinan 1yang tak dapat diputuskan?” Jika pada saat peneguhan nikah seseorang

menolak atau meng- eksklusi dengan kehendak positif salah satu kekhasan hakiki itu, atau

dengan kata lain yang ia kehendaki sebenarnya 16adalah perkawinan yang poligam atau

yang dapat diceraikan di kemudian hari, maka kesepakatan nikah yang dibuatnya tidak sah.

Dengan demikian, ada dasar hukum untuk mengajukan nulitas perkawinan (kan. 1101,

§2).134 1. Kesatuan (unity) atau monogami 1.1 Arti monogami Perkawinan adalah ke-satu-



an (unitas, unity) relasi 11antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai

suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif. Kitab Kejadian

melukiskan kesatuan ini dengan ungkapan 34yang sangat dalam: 134 Lih. selanjutnya Tjatur

Raharso, Kesepakatan Nikah, hlm. 215-237. “Keduanya menjadi satu daging”.135 Ungkapan

yang sama dikutip oleh Tuhan Yesus.136 Kalau dua orang sepakat untuk bersama-sama

membangun 3persekutuan hidup, yang dikonkretkan dalam kehendak menjadi suami atau

istri, itu berarti bahwa mereka saling memberi dan menerima sebagai suami atau istri

secara eksklusif. “Eksklusif ” berarti mengecualikan dan membuang relasi dengan orang lain

sebagai suami atau istri kedua, dan seterusnya. 10Dengan kata lain, jika seseorang mau

memberikan seluruh dirinya kepada orang yang dicintainya, dan sekaligus menerimanya

secara sama dalam perkawinan, maka kesepakatan timbal-balik itu tidak bisa diberikan lagi

kepada orang ketiga atau keempat, dan seterusnya (bdk. kan. 1135). Jadi, pemberian diri

kepada satu orang pasangan tidak bisa dikatakan “seluruhnya” kalau kemudian ternyata

dibagi- bagikan atau di-sharing-kan kepada orang lain. Kehidupan suami-istri 27juga tidak

bisa dibagi-bagi dalam beberapa dimensi yang terpecah-pecah, misalnya antara dimensi

seksual dan dimensi sosial-ekonomis, di mana untuk aspek sosial-ekonomis seseorang

berbagi dengan suami atau istrinya sendiri, sedangkan untuk aspek seksual ia bagikan juga

kepada wanita atau pria lain. Barangkali seseorang bisa berbagi secara adil dalam aspek

ekonomis-finansial 7kepada beberapa orang sekaligus, namun tidaklah mungkin ia

memberikan seluruh dirinya kepada beberapa orang secara simultan. Demikian juga, ikatan

suami-istri tidak dapat dibagi-bagi 1kepada lebih dari satu orang, karena tidak mungkin

dua atau lebih orang memperoleh keadilan yang sama dan penuh dari satu orang (bdk.

kan. 1134, 1085). Jika ikatan itu dibagi-bagi, pasti hanya satu 28yang disebut sebagai ikatan

suami-istri, sedangkan yang lain tidak. Konsekuensi logis dari gagasan kesatuan dan

monogami perkawinan ialah 4bahwa orang yang sudah terikat oleh perkawinan sah tidak

bisa menikah lagi secara sah dengan orang lain. Ikatan nikah yang pertama menjadi

halangan yang sifatnya menggagalkan bagi pernikahan yang kedua (bdk. kan. 1085). Demi

sahnya, setiap perkawinan membutuhkan status liber (free state) dari kedua belah pihak



yang akan menikah. Lawan dari prinsip monogam perkawinan ialah poligini, poliandri, dan

mentalitas perceraian. 6Di lain pihak, mengingat perkawinan adalah ikatan timbal-balik

yang mengandaikan adanya dua pribadi yang berbeda, maka seseorang yang ditinggal

mati oleh suami atau istrinya bisa menikah lagi dengan orang lain, karena ikatan pertama

telah terhenti dengan kematian pasangannya. Ia memperoleh kembali status liber-nya.137

Kesejahteraan anak-anak juga menuntut relasi suami-istri (baca: orangtua) yang monogam

(utuh, penuh, dan eksklusif). Dewasa ini pemeliharaan 2dan pendidikan anak-anak

menuntut upaya, dana, pikiran dan tenaga yang semakin berat dari kedua 135 Kej 2:24. 136

Mat 5:19. 137 Selanjutnya lih. Tjatur Raharso, Halangan-halangan nikah menurut Hukum

Gereja katolik, ed. revisi, Dioma, Malang 2011, hlm. 102-116. orangtua mereka. Orangtua

harus menyatukan hati, pikiran, seluruh tenaga dan penghasilan mereka untuk

16pemeliharaan dan pendidikan itu. Dari sudut praktis ini saja jelas sekali bahwa suami-istri

atau 18ayah dan ibu harus mencurahkan dedikasi secara bersama-sama dan total demi

kesejahteraan anak-anak mereka sendiri. Bentuk perkawinan monogam sangat mendukung

terciptanya kesatuan daya-upaya, pikiran, dan tenaga suami-istri. Sebaliknya, poligami

12dan ketidaksetiaan dalam relasi suami-istri memecah, mencerai-beraikan, dan

menghancurkan ke-satu-an dan kebersamaan dalam dedikasi demi anak. Anak-anak

terlantar karena pecahnya perhatian dan cinta-kasih kedua orangtua mereka. Sekurang-

kurangnya ada 2 (dua) tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ke-satu-an relasi

suami-istri, yaitu poligami (atau poliandri) dan ketidaksetiaan. Ada lifestyle lain yang

disebut polyamory, yakni relasi intim dengan lebih dari satu orang, dengan persetujuan

atau kesepakatan semua orang yang terlibat dalam relasi itu. Namun, kiranya hal itu bisa

digolongkan dalam poligami. Sekalipun berbeda dalam pengertian, baik poligami maupun

ketidaksetiaan sama-sama melanggar atau melawan eksklusivitas relasi suami-istri. 1.2

Kontra poligami Poligini (seorang pria beristri 29lebih dari satu perempuan) atau poliandri

(seorang wanita bersuami lebih dari satu laki-laki) jelas-jelas melawan dan melanggar ke-

satu- an atau monogami perkawinan. UU RI No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan

sebenarnya menganut azas atau prinsip perkawinan monogam. Namun, agaknya UU hanya



berhenti pada prinsip saja, karena memungkinkan kekecualian berupa izin berpoligami.

Intinya, poligami 5dapat dilakukan dengan seizin Pengadilan, hanya jika poligami itu

dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan, diizinkan oleh hukum perkawinan suami, dan

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh UU tersebut.138

Persyaratan pokok bagi 16seorang suami untuk mendapatkan izin berpoligami ialah bahwa

ia mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.139

Karena itu, biasanya hanya pria yang sangat kaya yang bisa berpoligami, karena mampu

membiayai hidup beberapa istri dan banyak anak. Sekalipun demikian, tampak 6di sini

bahwa nilai relasi interpersonal dan kesamaan martabat dikalahkan dan ditundukkan pada

nilai dan kemampuan ekonomis atau finansial. Syarat “bisa berlaku 138 UU RI No. 161 tahun

1974 tentang Perkawinan, pasal 3 (1) dan (2) beserta penjelasannya. Tidak jelas dari

ketentuan tersebut apakah norma yang berlaku bagi izin poligami berlaku juga bagi

seorang perempuan yang ingin bersuami lebih dari satu (poliandri). 139 UU RI 6No. 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, pasal 5 (1). adil” ini justru mengandaikan bahwa dalam poligami

sebenarnya sulit diwujudkan keadilan dalam 1arti yang sebenarnya, tidak hanya keadilan

dalam distribusi materiil dan finansial, melainkan juga dan terutama keadilan afektif

terhadap istri, serta keadilan afektif dan edukatif terhadap anak-anak.140 Selanjutnya, motif

atau alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan izin berpoligami ialah: (i) 16istri tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (ii) istri mendapat cacat badan atau penyakit

yang tidak dapat disembuhkan, (iii) istri tidak dapat melahirkan keturunan.141 Motif-motif

ini jelas menunjukkan posisi istri sebagai objek dan sarana.142 Selain itu, istri dilihat melulu

berdasarkan fungsinya, dan diposisikan sebagai subjek kewajiban, bukan subjek hak.

Tentang motif pertama, siapakah yang menentukan kewajiban istri. Ada bahaya bahwa

pihak suamilah yang 6menentukan apa yang merupakan kewajiban istri, sedangkan istri

tidak mempunyai atau tidak bisa menentukan haknya sendiri. 52Dengan kata lain, kewajiban

istri ditentukan atau dirumuskan secara subjektif dan sepihak oleh suami, atau ditetapkan

berdasarkan pandangan umum masyarakat yang bisa tidak adil terhadap kaum



perempuan. Tentang motif kedua, ada kesan “habis manis sepah dibuang”. Justru ketika

istri membutuhkan cinta, dukungan, dan perhatian yang lebih besar, suami malah

membagikan cintanya kepada perempuan lain lagi. Mengenai motif ketiga, istri dipandang

bukan dari sudut martabat pribadinya, melainkan dari segi fungsinya. Poligami atas alasan

ketiga ini hanya semakin menonjolkan kekurangan dan kelemahan istri pertama di

hadapan keluarganya, keluarga istri kedua serta di hadapan masyarakat sekitar, sehingga

siksaan batin istri pertama 1menjadi lebih berat. Selain itu, dalam motif ketiga ini tampak

sekali nilai kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) disubordinasi di bawah nilai

kelahiran anak (bonum prolis). Kiranya perlu dicamkan pepatah 25yang sangat indah ini,

yang berlaku baik untuk suami maupun istri, bahkan juga untuk yang tidak menikah: the

measure of love is to love without measure (ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran).

Yang jelas ialah bahwa dalam poligami perempuan tidak dipandang dan diperlakukan

sebagai partner yang sepadan dan setara, melainkan dibiarkan menumbuhkan dan

mendidik anak-anak tanpa partisipasi penuh dari pihak suami, berhubung suami tidak mau

dan 7tidak mampu memberikan seluruh hati, kehendak, 140 Ayang Utriza Nway, “Islam,

Poligami dan Perempuan”, dalam Kompas 21 September 2004, hlm. 37. Di situ penulis

mengemukakan pandangan ulama Muhammad Abduh sebagai berikut: “Kini, keadaan

telah berubah. Poligami 83justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran

antara para istri dan anak. 59Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami

sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam

suasana kebencian karena konflik itu. Suami suka berbohong dan menipu karena sifat

manusia yang tidak mungkin berbuat adil”. 141 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, pasal 4 (2). 142 Bdk. Leli Nurohmah, “Poligami, Saatnya Melihat Realitas”,

dalam Jurnal Perempuan 31 (2003) 41-42. dan budinya secara utuh kepada istri pertamanya

yang sah, sebagaimana dilukiskan sebagai “satu daging” oleh Kitab Kejadian. Demikian

pula, dalam poliandri tidak ada partnership yang sepadan dan setara 7antara istri dan

suami-suaminya. Selain itu, ada kerancuan dan bahkan penolakan dari pihak suami-suami

mengenai paternity yang sah, yang harus diwujudkan dalam tanggung jawab dan



kewajiban terhadap anak-anak, sehingga tidak ada jaminan dan kejelasan mengenai relasi

timbal-balik yang integral antara anak-anak dan “ayah-ayah”-nya.143 Dewasa ini ajaran

dan praktik poligami semakin dipersoalkan, digugat, dan bahkan ditolak, terutama 7oleh

mereka yang mendukung kesetaraan gender. Penolakan ini memang benar, tepat dan

perlu. Banyak suami mempraktikkan poligami dengan cara nikah di bawah tangan (nikah

sirri), atau dengan memalsukan identitas diri, atau 14dengan cara yang sama sekali tidak

diketahui istri.144 Hal ini menunjukkan bahwa poligami dipraktikkan dengan cara yang

melanggar hak dan martabat istri 6yang sah. Tidak jarang poligami dipraktikkan dalam

rangka menceraikan istri(-istri) sebelumnya. Dengan demikian, poligami sangat berkaitan

dengan perceraian. Selanjutnya berdasarkan pengalaman, dampak negatif poligami

terhadap istri pertama ialah bahwa istri pertama tidak diberi nafkah, ditelantarkan atau

ditinggalkan 18oleh suami, dan menderita tekanan psikis.145 Maka tidaklah berlebihan

kalau disimpulkan bahwa poligami merupakan ketidakadilan terhadap perempuan, suatu

subordinasi 65perempuan di bawah laki-laki atas dasar superioritas kepentingan laki-laki. Di

dalam poligami, baik 16sebagai istri pertama maupun sebagai istri kedua dan seterusnya,

perempuan berada dalam posisi sebagai objek.146 Poligami sebagai praktik yang dilandasi

oleh ajaran agama juga mulai dipersoalkan, digugat dan ditolak. Yang ramai dipersoalkan

ialah apakah poligami sungguh-sungguh merupakan ajaran dogmatis atau kehendak ilahi

yang benar-benar diwahyukan, sehingga 52manusia tidak bisa berbuat lain selain

melestarikan dan menaatinya sebagai kewajiban.147 Sekarang orang mulai melihat bahwa

kehendak asli Allah terhadap 143 I. Gramunt, Art. Cit., hlm. 379. 144 Lih. Riset LBH APIK

Jakarta, 28yang dikutip oleh V. Reyneta, “Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara terhadap

Perempuan”, dalam Jurnal Perempuan 31 (2003) 10. 6145 Ibid., hlm. 11. 146 Bdk. Maria

Ulfah Anshor, “Poligami dalam UU perkawinan. Perlu sanksi hukum”, dalam Kompas 13

Oktober 2003, hlm. 42. Lih. juga perbandingan seksualitas 1laki-laki dan perempuan serta

implikasinya, yang dibuat oleh Kristi Poerwandari, “Ilusi poligami”, dalam Jurnal Perempuan

31 (2003) 20-22. 147 Nway (Loc. Cit.) menampilkan ajaran beberapa ulama besar yang

menentang poligami. Menurut mereka poligami adalah sisa praktik pernikahan jahiliah. Al



Quran merekam praktik poligami sebagai realitas sosial yang sudah ada pada masyarakat

saat itu. Penulis mengatakan: “Al Quran sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai

persoalan umat yang dihadapi Muhammad kala itu. Sebagai respons, tentu Al Quran

menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian yang

dominan”. Bdk. juga Leli Nurohmah, “Poligami, saatnya melihat realitas”, dalam Jurnal

Perempuan 31 (2003) 35-37; Budi Radjab, “Meninjau poligami: perspektif perkawinan

bukanlah poligami, melainkan monogami, 1karena Allah menghendaki kesetaraan martabat

antara laki-laki dan perempuan.148 1.3 Kontra ketidaksetiaan Ketidaksetiaan (infidelitas)

juga melanggar ke-satu-an perkawinan, karena kesetiaan (diistilahkan bonum fidei oleh St.

Agustinus) adalah konsekuensi langsung dan logis dari ke-satu-an atau monogami.

Kesetiaan merupakan karakteristik 1yang terkandung dalam ke-satu-an. Ketidaksetiaan bisa

berwujud perselingkuhan, perzinaan, kumpul kebo, dan sebagainya. Tidak jarang poligami

dan perceraian diawali dengan bentuk-bentuk ketidaksetiaan semacam itu. 55Pada

umumnya orang berargumentasi bahwa lebih baik berpoligami daripada menjalin “relasi

tanpa status” (perzinaan, prostitusi, kumpul kebo, atau perselingkuhan terus-menerus).

Argumentasi ini jelas-jelas merupakan rasionalisasi dan pembenaran diri secara egoistis.

Poligami menjadi semacam “peresmian” perselingkuhan dan perzinaan. Poligami

“mengawinkan” yang sakral (perkawinan) dengan 10yang buruk dan dosa (perzinaan,

perselingkuhan, atau prostitusi). Dalam doktrin hukum kanonik perlu dilihat baik-baik

apakah bentuk ketidaksetiaan itu sekadar merupakan pelanggaran terhadap komitmen

yang ditetapkan dalam kesepakatan nikah, ataukah merupakan perwujudan dari kehendak

positif sejak awal untuk membagi relasi suami-istri 6dengan orang lain. Jika perselingkuhan

atau perzinaan itu terjadi semata-mata sebagai pelanggaran terhadap komitmen kesetiaan,

3dengan kata lain hanya mengenai matrimony in the act of being lived out, hal itu tidak

memengaruhi kesepakatan awal, sekalipun dapat dijadikan dasar dan motivasi untuk

perpisahan suami-istri (kan. 1152). Namun, jika ketidaksetiaan itu merupakan kehendak

positif yang bersangkutan 4sejak awal pernikahan untuk membagikan secara bebas

kehidupan seksualitasnya dengan pria atau wanita lain, dengan kata lain menyangkut



matrimony in the act of being constituted, maka perkawinan itu harus dianggap tidak sah

sejak semula berdasarkan cacat kesepakatan, karena yang bersangkutan memasuki

perkawinan dengan konsep dan kehendak yang bertentangan dengan kekhasan hakiki

perkawinan itu sendiri.149 antropologis dan keharusan mengubahnya”, dalam Jurnal

Perempuan 31 (2003) 80-82. 148 Nway mengatakan: “Al 56Quran membutuhkan waktu

untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yakni monogam” (loc. cit.). Hanya lewat

perkawinan monogam bisa terbentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. 149

Bañares, 14Op. Cit., hlm. 1053. 2. Tak-terputuskan (indissolubility) 2.1 Pentingnya sifat tak-

terputuskan perkawinan Kekhasan hakiki lain dari perkawinan ialah sifatnya yang tak

terceraikan atau tak-terputuskan (indissolubilitas, indissolubility). St. Agustinus

menyebutnya sebagai bonum sacramenti. Sifat tak-terputuskan menunjukkan bahwa ikatan

nikah bersifat absolut, eksklusif, dan 64berlangsung seumur hidup, serta tidak bisa diputus

selain oleh kematian. Sering orang beranggapan bahwa sifat perkawinan yang tak-

terputuskan mengurangi kebebasan dan menghalangi naluri realisasi diri manusia, 4yang

sebenarnya tidak mau dibatasi. Apalagi jika perkawinan ternyata tidak membahagiakan,

sifat 11tak- terputuskan itu malah menjadikan perkawinan sebagai suatu malapetaka atau

siksaan yang berkepanjangan. Sebagaimana sudah kita bicarakan sebelumnya, same-sex

couples dicoba dimasukkan ke dalam definisi perkawinan, 2karena perkawinan tidak lagi

dilihat sebagai persekutuan hidup dalam kasih antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan untuk kesejahteraan pasangan dan kelahiran anak, melainkan semata-mata

sebagai wadah dan sarana untuk mencari kebahagiaan di 28antara dua orang dewasa,

termasuk antara dua orang dari jenis kelamin yang sama. Dengan demikian, memasukkan

relasi sesama jenis ke dalam konsep perkawinan tradisional juga akan menggerogoti

dimensi tak-terputuskannya perkawinan. Sebab, bila 35perkawinan dipandang sebagai

sarana mencari kebahagiaan antara sembarang dua orang dewasa, maka perceraian

menjadi langkah yang logis untuk ditempuh, ketika kebahagiaan di antara pasangan itu

berkurang atau hilang. “Komitmen sampai mati” berubah menjadi “komitmen sampai 6tidak

ada lagi yang menarik atau membahagiakan”. Dewasa ini ajaran dogmatis-yuridis



mengenai indissolubilitas perkawinan kurang menikmati posisi yang damai dan nyaman,

juga di kalangan umat Katolik sendiri, karena ajaran tersebut bukan hanya tidak lagi

dipahami dengan baik, melainkan juga kurang diterima dan dijalankan dengan sukarela

dan penuh keyakinan. Persoalan pokok barangkali terletak pada pengertian mengenai

indissolubilitas yang tunggal, baku, dan 18diterapkan secara kaku. Meningkatnya angka

perceraian 7di antara umat Katolik sendiri menimbulkan persoalan pastoral yang sangat

besar. Namun, gembala Gereja tidak bisa memberikan bantuan atau terobosan pastoral

bagi umat yang bercerai dan menikah lagi, karena indissolubilitas dimengerti dan

18diterapkan secara kaku dalam hukum formal. Perdebatan mengenai sifat tak-

terputuskannya perkawinan mulai muncul setelah 3Konsili Vatikan II, khususnya setelah

Konsili mengemukakan aspek personalistik dan spiritual dari perjanjian perkawinan.

Divergensi juga merambah ke bidang ajaran dan praksis. 1Pada tanggal 11 April 1973

Kongregasi untuk Ajaran Iman mengeluarkan sebuah surat edaran, yang mengingatkan

adanya beberapa pandangan yang salah mengenai sifat tak- terputuskannya perkawinan,

yang mulai merasuki Seminari, sekolah Katolik dan praksis tribunal di beberapa keuskupan

tertentu.150 16Dalam surat itu tidak disebut sama sekali pandangan-pandangan yang salah

itu. Namun, isi teguran sebelumnya dari Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik tertanggal

30 Desember 1971 kepada 1Ketua Konferensi para Uskup di Belanda (i.e. Kardinal J.-B.

Alfrink) kiranya 52dapat memberikan gambaran mengenai pandangan-pandangan yang

keliru tersebut.151 Beberapa butir pandangan atau tesis yang dianggap keliru oleh Tribunal

Tertinggi itu dapat diringkaskan sebagai berikut.152 a. Ajaran Kristus mengenai

8perkawinan yang monogam dan tak-terputuskan bisa disebut sebagai model perkawinan

yang “paling ideal” atau “yang terbaik”, namun tidak harus dianggap sebagai norma atau

hukum bagi suami-istri kristiani. b. Kesepakatan nikah tidak harus dimengerti secara statis,

melainkan secara dinamis, dalam arti suami-istri menghayati 2kesepakatan nikah mereka

secara bertahap (gradually) sampai benar-benar saling mencintai. Konsep ini didasarkan

pada ajaran Konsili Vatikan II, yang menggambarkan perkawinan bukan sebagai perjanjian

atau kontrak, melainkan sebagai persekutuan hidup dan cinta. c. Harus dibuat distingsi



antara kehendak untuk menikah 14di satu pihak dan relasi afektif suami-istri dalam

mewujudkan perkawinan di lain pihak. Suami-istri boleh yakin akan nilai perkawinan

mereka, kalau memang benar-benar membahagiakan mereka berdua. d. Terserah kepada

suami-istri sendiri untuk memberi penilaian dan keputusan terhadap perkawinan mereka:

sah kalau membahagiakan, tidak-ada atau diputus kalau tidak membahagiakan. e. Setelah

mempertimbangkan segala sesuatu, penilaian dan keputusan suami-istri dapat disahkan

atau ditolak oleh hakim gerejawi, yang memang bertugas menjamin “tatanan dan disiplin

gerejawi”. 150 Kongregasi untuk Ajaran Iman, Epist. Haec Sacra Congregatio, Prot. no.

1284/66; 139/69, 11 April 1973 (dalam EV 4: 2363). 151 Tribunal Tertinggi Signatura

Apostolik, Ep. Cum ad hoc, prot. no. 238/70 V.T., 30 Desember 1971 (dalam EV S1: 418-443.

Teguran ini dibuat karena banyak tribunal keuskupan di Belanda memproses dan memutus

perkara perkawinan berdasarkan prinsip dan pandangan yang kurang 2sesuai dengan

ajaran resmi Gereja Katolik. Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik memang berwenang

mengawasi pelayanan keadilan yang benar dalam tribunal-tribunal gerejawi (bdk. kan.

1445, §3, 10). Beberapa tahun sebelumnya, persisnya 1pada tanggal 15 Oktober 1968,

Gereja Katolik di Belanda ditegur oleh sebuah Komisi Kardinal mengenai Katekismus Baru

yang diterbitkan dan diedarkan di sana pada tahun 1966. Setelah mempelajari katekismus

itu dengan teliti, Komisi tersebut menemukan beberapa pokok ajaran yang 14tidak sesuai

dengan ajaran resmi Gereja Katolik, antara lain tentang indissolubilitas perkawinan kristiani.

Lih. Commissio Cardinalitia De “Novo Catechismo”, Dekl. Cum in Neerlandia, 15 Oktober

1968, dalam EV 3: 668-684.. 152 Lih. selengkapnya Epist. Cum ad hoc, dalam EV S1:

419-427. f. Berdasarkan konsep dan 18pendapat di atas, beberapa hakim di provinsi

gerejawi Belanda memasukkan beberapa praktik dalam proses nulitas perkawinan demi

cepatnya prosedur: (i) suami dan istri dipanggil dan diperiksa untuk suatu test psikologis

dalam rangka melihat evolusi perkawinan mereka, serta keseriusan dan kejujuran masing-

masing; (ii) 7orang-orang yang memiliki kompetensi dalam psikologi diminta untuk

memeriksa kapasitas suami-istri dalam mempertahankan relasi interpersonal, sejauh mana

mereka mampu berkembang secara progresif untuk mencapai kesatuan 3hidup perkawinan



yang membahagiakan. g. Selanjutnya, pihak yang menunjukkan diri tidak mampu

(incapacity) membangun relasi suami-istri akan dinyatakan oleh tribunal gerejawi sebagai

“tidak 4mampu untuk menikah secara sah”. 86Sedangkan pihak yang menghambat atau

menghentikan proses relasi interpersonal, entah karena kesalahannya atau bukan, akan

dinyatakan oleh tribunal sebagai “putus dari ikatan perkawinan”. h. Suami atau istri yang

saat ini atau dulunya 4tidak mampu untuk membangun relasi interpersonal, atau

menghentikan pertumbuhan relasi tersebut tanpa kesalahannya, tidak dapat menikah lagi

di Gereja. Namun, mereka tidak dihalangi untuk melangsungkan perkawinan “sipil saja”.

Jika mereka memiliki disposisi 12batin yang baik (bona fide), mereka diperbolehkan

menerima sakramen-sakramen Gereja, yang diperlukan untuk keselamatan jiwa-jiwa.

Sebaliknya, suami atau istri yang karena kesalahannya memutus relasi interpersonal suami-

istri, sekalipun berkat pemutusan ikatan nikah 9tidak lagi terikat oleh perkawinan, dianggap

tetap terikat dan tidak dapat melangsungkan pernikahan lagi di Gereja. 55Hal ini dianggap

sebagai hukuman terhadap pihak yang bersalah. i. Cara berpikir dan menerapkan prosedur

ini dikuatkan oleh ajaran 12Konsili Vatikan II bahwa Gereja bukanlah komunitas umat yang

sempurna, melainkan umat yang pendosa, peziarah di bumi, yang selalu terpanggil untuk

hidup secara lebih baik dan lebih sempurna. Perdebatan 7teologis dan yuridis mengenai

sifat tak-terputuskannya perkawinan terus berlanjut. Tulisan yang dibuat bersama oleh

Kenneth R. Himes, seorang teolog, dan James A. Coriden, seorang ahli hukum kanonik,153

menampilkan beberapa argumen 34dari berbagai sudut pandang, untuk akhirnya mengajak

agar ajaran yuridis mengenai sifat tak-terputuskannya perkawinan direvisi dan dimodifikasi.

Beberapa argumen mereka yang menonjol kita tampilkan di sini. 153 K.R. Himes – J.A.

Coriden, “The indissolubility of marriage: reasons to reconsider,” dalam Theological Studies

65 (2004) 453-499. a. Bahasa indissolubility bukanlah bahasa biblis, juga bukan bahasa

32para Bapa Gereja. Bahasa itu juga tidak ditemukan dalam karya para kanonis klasik atau

konsili- konsili abad pertengahan, melainkan digunakan secara resmi dalam Konsili Trente.

Setelah Konsili itu kata indissolubilitas praktis 1selalu dikaitkan dengan ikatan (vinculum,

bond) perkawinan.154 b. Orang perlu memerhatikan proposisi 27yang diajukan oleh Komisi



Teologis Internasional, yang menyatakan bahwa ajaran indissolubilitas Konsili Trente (1563)

harus dilihat dalam konteksnya. 1Para Uskup yang hadir dalam Konsili itu lebih

memfokuskan diri untuk menentang ajaran Reformasi Lutheran, yang menyangkal otoritas

Gereja atas perkawinan. Ketika Konsili dilangsungkan sebenarnya ada banyak pengertian

dan nuansa mengenai indissolubitas di dalam Gereja Katolik sendiri, namun hal itu tidak

dipecahkan atau diselesaikan dalam Konsili. Sebaliknya, Konsili mendefinitifkan ajaran

tentang indissolubilitas perkawinan sebagai puncak polemik 38antara Gereja Katolik dan

protestan. Karena konteks polemik dan pertengkaran itulah Komisi Teologis tersebut

menegaskan bahwa Konsili 6tidak harus ditafsirkan sebagai memiliki kehendak untuk

mendefinisikan secara meriah ajaran indissolubilitas sebagai kebenaran iman. Juga tidak

ada dasar untuk meyakini bahwa Konsili itu tengah mengajarkan suatu doktrin definitif di

bidang iman.155 c. Yesus memang menolak dan menentang perceraian, serta menganggap

perkawinan setelah perceraian sebagai sebuah perzinaan.156 Ketika Yesus melarang

bercerai, ia tidak bermaksud mengantisipasi 18apa yang kemudian akan diajarkan oleh

Gereja-Nya. Jadi, ajaran itu 1harus dibaca dalam konteks pewartaan-Nya mengenai

Kerajaan Allah. Yesus mengajak para pengikut-Nya untuk membangun Kerajaan Allah di

dunia ini dengan hidup secara berbeda, mengingat kedatangan Allah sudah semakin

mendekat. 19Karena itu, Gereja seharusnya memahami kata- kata Yesus bukan sebagai

norma hukum, melainkan sebagai kata-kata profetis dan mesianis. Ia menawarkan

tantangan profetis untuk menghayati cara hidup tertentu di dalam Kerajaan Allah.157 d.

Rasul Paulus membuat pembedaan mengenai tak-terputuskannya 3perkawinan antara dua

orang dibaptis dan antara dua orang yang tak-dibaptis. Ia kemudian membuat kebijakan

pastoral, dengan mengatakan bahwa jika pasangan yang tidak beriman itu mau bercerai,

biarlah ia bercerai.158 Jadi, menurut kebijakan 154 Himes-Coriden, Art. Cit., hlm. 457-458.

155 Ibid., hlm. 463-464. 156 Mrk 10:1-12; Luk 16:18: Mat 5:32 dan 19:1-12. 157 Himes-

Coriden, Ibid., hlm. 466-468. 158 Lih. 1 Kor 7:10-15. itu bukanlah hakikat perkawinan yang

menentukan stabilitasnya, melainkan komitmen partner itu sendiri. Jika partner 1yang tidak

dibaptis ingin mempertahankan perkawinan, pihak yang beriman harus membuat dan



melaksanakan komitmen yang sama. Bagi Paulus, sifat langgeng dan tak-terputuskannya

perkawinan sebelum pertobatan dan sesudah pertobatan sama-sama bergantung pada

disposisi yang baik dari pasangan. Bukan perkawinan yang berubah, melainkan pasangan

itu sendirilah yang berubah disposisi. Dalam kebijakan pastoral tersebut tampak 22bahwa

Roh Kudus selalu mengilhami Gereja dan para Gembalanya untuk melakukan modifikasi

dan aplikasi baru atas ajaran Tuhan Yesus. Proses interpretasi seperti ini seharusnya 1tidak

pernah berhenti dalam Gereja.159 Paus Yohanes Paulus II adalah pembela ulung terhadap

ajaran mengenai indissolubilitas perkawinan. Ia mengkritik dan menolak pandangan 14yang

mengatakan bahwa sifat tak-terputuskan itu sekadar merupakan “aturan” yang dikenakan

atau dipaksakan dari luar (ekstrinsik terhadap perkawinan), yang menghalangi hasrat

seseorang untuk mewujudkan realisasi diri lebih lanjut. Ia juga melawan anggapan bahwa

sifat tak-terputuskan perkawinan hanyalah konsep yang berhenti pada benak kaum religius,

yang tidak berhasil memaksakan pandangannya kepada masyarakat sipil pada

umumnya.160 7Paus Benediktus XVI memandang budaya perceraian, dan juga kumpul

kebo, kawin uji-coba, serta perkawinan palsu (pseudo-marriage) 28antara dua orang dari

jenis kelamin yang sama, sebagai ungkapan kebebasan yang anarkis, yang menafsirkan

secara keliru kebebasan manusia. Kebebasan palsu (pseudo-freedom) ini umumnya

didasarkan pada sikap yang merendahkan (trivialization) tubuh manusia, yang juga berarti

merendahkan 6manusia itu sendiri. Ketika seseorang mengucapkan “ya” secara bebas

3dalam kesepakatan nikah, “ya” tersebut menunjukkan kebebasan untuk mampu

mengemban sesuatu secara definitif. Karena itu, wujud tertinggi dari kebebasan manusia

bukanlah perburuan tanpa batas akan kebahagiaan, melainkan kemampuan untuk

membuat keputusan definitif 6dalam rangka memberikan seluruh diri pribadi. Dengan

mengatur atau menguasai kebebasan itu demi 32pemberian diri secara definitif, seseorang

menemukan lagi kebebasannya secara penuh.161 Banyak orang bertanya, “apakah

mungkin mencintai seseorang untuk selamanya? Kalau dunia ini begitu cepat berubah, dan

1tidak ada yang langgeng di dunia ini, mengapa harus mengambil pilihan hidup yang

berlaku stabil dan permanen?” 159 Himes-Coriden, Art. Cit., hlm. 469-470. 160 Bdk.



Yohanes Paulus II, Alloc. ad Rotae Romanae Tribunal, 28 Januari 2002, dalam L’Oss.Rom.

we, 6 Februari 2002, hlm. 6-7. 161 Benediktus 48XVI, Address to Rome’s Ecclesial Diocesan

Convention, Loc. Cit. Menanggapi pertanyaan tersebut, Paus Fransiskus mengakui bahwa

3sekarang ini banyak orang takut untuk mengambil pilihan atau keputusan yang bersifat

definitif. Yang trendy saat ini ialah culture of the provisional. Beliau juga memprihatinkan

bahwa pemahaman banyak orang mengenai kata “cinta” tidak seimbang dan tidak utuh.

Kalau “cinta” diartikan sebagai perasaan atau sesuatu yang bercorak psiko-fisik semata,

maka manusia kehilangan dasar yang solid dalam hidupnya. Ibaratnya, manusia

membangun 35perkawinan di atas “pasir perasaan-perasaan” (sand of sentiments) yang

labil dan gampang tergerus. Sebaliknya, jika “cinta” dipahami sebagai relationship, maka

cinta menjadi “realita yang bertumbuh-kembang”. “Mencinta” lalu menjadi bagi suami-istri

panggilan untuk “bertumbuh bersama-sama”, bukan “bertumbuh sepihak”. Dengan

demikian, suami-istri membangun perkawinan di atas “padas cinta yang autentik”.162

7Paus Fransiskus juga mengajarkan bahwa kata “forever” tidak hanya menunjukkan durasi.

Sebuah perkawinan dikatakan berhasil dan membahagiakan bukan karena suami-istri

masih hidup bersama dan ikatan nikah tetap berlangsung, melainkan 1yang utama ialah

kualitas relasi antara suami-istri itu sendiri. Dengan kata lain, perkawinan bahagia ialah jika

suami-istri hidup bersama dalam kasih yang terus bertumbuh- kembang di antara mereka

berdua. Seperti mukjizat pergandaan roti dalam Injil, Tuhan Yesus memiliki infinite supply

bagi pertumbuhan 3cinta-kasih suami-istri kristiani, bahkan mampu melipatgandakannya.

Untuk itu dibutuhkan kepasrahan dan iman suami-istri akan Kristus Tuhan, yang disuburkan

oleh doa yang tekun. Suami-istri tidak boleh hanya berdoa “give us this day our daily

bread”, melainkan juga “Lord, give us today our daily love”.163 Tak-terputuskannya

perkawinan merupakan kehendak dan rencana Allah sejak penciptaan, ketika Ia

mempersatukan pria dan wanita dalam perkawinan. Hal itu 6sudah ada dan dihayati oleh

manusia di pelbagai tempat dan dari berbagai zaman sebelum kedatangan Kristus.

Sesudah kedatangan Kristus pun perkawinan tetap dipandang dan dihayati sebagai tak-

terputuskan, 7juga oleh mereka yang tetap tidak mengenal-Nya. 6Di lain pihak, juga harus



diakui bahwa sebelum Kristus datang sudah sering terjadi pelanggaran terhadap sifat tak-

terputuskan perkawinan, namun menurut Kristus hal itu terjadi karena “ketegaran hati

manusia” (bdk. Mat 19:8). Kristus telah mengalahkan paham dan sikap tersebut, serta

mengembalikan perkawinan kepada kehendak Allah semula, dengan menegaskan: “Sejak

semula tidaklah demikian”. Sikap Kristus yang membela sifat tak-terputuskan perkawinan

menjadi sikap Gereja juga, yang terus 162 Bdk. Fransiskus, Open Dialogue with 15.000

engaged couples, 14 Februari 2014, dalam L’Oss. Rom.we, 21 Februari 2014, hlm. 8-9. 163

Ibid. dibela dengan keberanian iman, 1dengan tujuan untuk menegakkan kebaikan dan

kesejahteraan sejati bagi setiap individu dan masyarakat.164 Indissolubility perkawinan

bukanlah sekadar sebuah fakta objektif atau sekadar sebuah idealisme bagi yang kuat

menjalankannya. Pandangan ini mengosongkan pengertian dan pernyataan yang

gamblang dari Yesus, 28yang secara tegas menolak perceraian, sebab “pada awalnya

tidaklah demikian”. Indissolubility adalah norma yuridis natural, sebuah dimensi yang

terkandung 2di dalam perkawinan itu sendiri. Kalau sebuah hukum positif manusiawi

menegaskan sifat tersebut, itu 6tidak berarti bahwa hukum menuntut sesuatu yang

sebelumnya tidak ada dalam perkawinan, melainkan hukum sekadar merefleksikan dan

melindungi apa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan dalam tata-penciptaan,

yang sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi manusia dan dunia (bdk. Yoh 8:32).

10Hukum positif manusiawi harus mengabdi dan tunduk kepada hukum natural dan ilahi.

165 Dari sudut pandang lain, sifat tak-terputuskan mengandung beberapa nilai yang

sangat esensial bagi perkawinan. Kesempurnaan relasi antara dua pribadi untuk saling

melengkapi secara vital dan eksistensial, baik dari segi fisik, afektif maupun dari segi

psikologis, baik 12dalam suka maupun dalam duka, menuntut perkawinan yang tak-

terputuskan. Indissolubility juga dituntut demi stabilitas 4dan kesejahteraan keluarga itu

sendiri, serta demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, perlu dibedakan

antara sifat tak-terputuskan intrinsik dan ekstrinsik. Sifat tak-terputuskan intrinsik berarti

ikatan perkawinan itu 11tak bisa diputuskan “dari dalam” oleh keputusan kehendak suami

atau istri. Pada prinsipnya, sifat tak- terputuskan secara intrinsik ini berlaku untuk semua



perkawinan. Menurut kan. 1057, §2 perjanjian perkawinan tidak 3dapat ditarik kembali

(irrevocable). Menurut penetapan ilahi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan

manusia (Mat 19:6). Jadi, sekali perkawinan diteguhkan dengan sah, ikatan nikah itu tidak

lagi disponible terhadap kehendak suami-istri untuk memutuskannya. Suami-istri tidak bisa

memanipulasi kesepakatan nikah yang sudah mereka berikan dan terima secara timbal-

balik. Perkawinan mereka tidaklah melulu peristiwa personal atau privat, melainkan juga

peristiwa publik-gerejawi. Memang perkawinan berasal dari tindakan 32suami dan istri,

namun tindakan mereka merupakan tanggapan atas panggilan ilahi, di mana Allah dengan

rahmat-Nya memeteraikan kesepakatan mereka. Selanjutnya, indissolubilitas intrinsik itu

bisa dipahami dari beberapa sudut pandang berikut.166 Pertama, dari sudut pasangan itu

sendiri persekutuan intim suami-istri 164 Fransiskus, Open dialogue, Loc. Cit. 165 Ibid. 166

Commissio Theologica Internationalis, Doc. Magisterium concilii II de doctrina catholica

sacramenti matrimonii, Propositiones, Sessio 1977 (1-6 Desember 1977), dalam EV 6:

503-504. sebagai penyerahan diri timbal-balik, kesejahteraan mereka berdua dan anak-

anak mereka, menuntut kesatuan perkawinan yang tak-terputuskan. Karena itu,

2kesepakatan nikah mereka tidak bisa ditarik kembali sesuka hati mereka sendiri.

Sebaliknya, mereka memiliki 1kewajiban moral untuk melindungi, memegang teguh, dan

menjunjung tinggi perjanjian nikah, apalagi bila perkawinan sudah berlangsung lama dan

telah lahir anak-anak. 3Suami atau istri memang memiliki hak atas kebenaran objektif

mengenai status keabsahan perkawinan mereka. Namun, pemeriksaan dan penilaian atas

sah- tidaknya perkawinan tidak dipasrahkan oleh hukum kepada keputusan 19mereka

sendiri, melainkan kepada otoritas yang berwenang, yakni pengadilan gerejawi. Dengan

tunduk pada kebenaran, suami-istri menemukan kesejahteraannya yang sejati. Meski

demikian, pun jika mereka mendapati perkawinan mereka secara objektif-yuridis tidak sah,

mereka tetap diimbau untuk memulihkan kehidupan perkawinan melalui konvalidasi,

karena bagaimanapun juga 1perkawinan dan keluarga mengandung kebaikan dan memberi

kesejahteraan kepada 18mereka sendiri dan anak-anak mereka. Hal ini sebaiknya

diprioritaskan sebelum kedua pihak atau salah satu pihak maju ke pengadilan gerejawi



untuk menangani perkara anulasinya. Kedua, dilihat dari sudut Allah, perbuatan manusiawi

3dengan mana suami-istri saling memberikan dan menerima diri pribadi, melahirkan

sebuah ikatan yang didasarkan pada kehendak-Nya, yang “tertulis” dan “tertanam” dalam

alam ciptaan, yang terlepas dari kekuasaan 12suami- istri, dan tidak bergantung pada

kehendak subjektif mereka. Karena itu, perkawinan tidak bisa diputuskan secara intrinsik.

Ketiga, dalam prospek kristologis dasar terakhir dan terdalam dari tak-terputuskannya

perkawinan kristiani ialah bahwa perkawinan menjadi gambaran, sakramen, dan kesaksian

dari 3kesatuan tak-terputuskan antara Kristus dan Gereja. Dengan demikian, indissolubilitas

menjadi sebuah rahmat dan anugerah ilahi. Keempat, dari sudut sosial-kemasyarakatan

sifat tak-terputuskan perkawinan dituntut oleh lembaga 2perkawinan itu sendiri. Keputusan

personal suami- istri diterima, 6diakui, dilindungi, dan diteguhkan oleh masyarakat sendiri,

khususnya oleh komunitas gerejawi, demi kesejahteraan anak-anak dan kesejahteraan

masyarakat sendiri (dimensi yuridis-eklesial). Selanjutnya, sifat tak-terputuskan ekstrinsik

berarti bahwa perkawinan tidak bisa diputus “dari luar” oleh kuasa manusiawi mana pun.

Menurut kan. 1141, 4perkawinan sah antara dua orang dibaptis (ratum) dan sudah

terkonsumasi (consummatum) adalah mutlak tak bisa diputus oleh kuasa manusiawi mana

pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian. Namun, ada kasus-kasus di mana sifat

tak-terputuskan itu, sekalipun intrinsik, namun tidak mutlak, sehingga bisa diputus 1oleh

otoritas publik (gerejawi atau sipil) yang berwenang (extrinsically dissoluble).167 Mengenai

perkawinan-perkawinan yang secara ekstrinsik bisa diputus 3akan kita bahas kemudian. 2.2

Kontra perceraian Indissolubility sebagai ciri hakiki perkawinan merupakan sebuah nilai

fundamental yang perlu dibela, ketika perceraian membawa dampak negatif yang tak-

tersembuhkan, khususnya terhadap anak-anak. Orangtua adalah orang-orang pertama

yang paling penting dan paling vital dalam kehidupan anak-anak. Karena itu, kehancuran

relasi orangtua menjadi kehancuran kehidupan anak-anak mereka juga. Kadang-kadang

7dalam kasus-kasus tertentu perceraian diperlukan, dianggap pantas, bisa dipahami atau

dimaklumi, terutama bila kelanjutannya justru membawa kerugian materiil, moril, atau

psikologis yang semakin besar, misalnya karena konflik berat yang berkepanjangan 23atau



kekerasan dalam rumah tangga. Juga 7tidak jarang terjadi pasangan suami-istri bersepakat

melakukan good divorce.168 Namun, baik perceraian yang konfliktual maupun good

divorce sama-sama membawa dampak buruk atau kerugian terhadap anak-anak. Sesudah

perceraian kedua orangtua, anak-anak harus mengalami “restrukturasi” secara radikal dunia

mereka. Kalaupun anak-anak itu masih berelasi dengan kedua orangtua, mereka seperti

hidup dalam “dua dunia” yang paralel, yakni dunia ayah dan dunia ibu yang saling

bertentangan. Suami-istri yang bercerai sering kali sangat egoistis, karena hanya

memikirkan 1diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa perceraian akan menyelesaikan

segala permasalahan dan memulihkan rasa 36damai di antara mereka berdua; apalagi jika

masing- masing merasa sudah bisa mandiri, tanpa merasa bergantung pada pasangannya.

23Di sini mereka tidak melihat adanya perbedaan dan sekaligus kesatuan antara menjadi

suami- istri dan menjadi orangtua. Dalam merencanakan dan memutuskan perceraian

mereka hanya melihat aspek relasi antara 8suami dan istri saja, namun tidak

memperhitungkan sama sekali relasi antara orangtua dan anak. Padahal anak-anak

membutuhkan dan bahkan berhak atas keutuhan orangtua demi pertumbuhan 1dan

perkembangan mereka yang sehat. Anak-anak tidak dapat dipaksa untuk menentukan

nasib sendiri menyusul kesepakatan cerai kedua orangtua mereka. Anak-anak belum bisa

mandiri. Sebaliknya, mereka masih membutuhkan 18ayah dan ibu yang tetap bersatu agar

dapat bertumbuh- kembang dengan baik dan normal. Karena itu, perceraian orangtua

1merupakan pelanggaran berat terhadap keadilan, karena orangtua melanggar hak anak

atas relasi 167 Lih. kan. 1142-1150 yang mengatur pemutusan ikatan nikah. 168 29Yang

dimaksud dengan good divorce ialah perceraian dalam suasana damai dan penuh

persahabatan (amicable), di mana pasangan suami-istri tetap mempertahankan relasi yang

baik setelah bercerai, bahkan bersama-sama tetap mencintai dan memelihara anak-anak

mereka. orangtua-anak.169 Anak-anak tidak membutuhkan harta-benda, yang relatif

mudah dibagi-bagi dalam proses perceraian orangtua. Yang mereka butuhkan tak lain dan

tak bukan adalah kasih, stabilitas, dan bimbingan moral-spiritual dari kedua orangtua

dalam keutuhan relasi suami-istri. Sekalipun kedua orangtua telah memroses perceraian



mereka dengan sebaik- baiknya 18agar tidak berdampak terlalu buruk bagi anak-anak,

namun perceraian mereka tetap merupakan pukulan berat bagi anak-anak. Kadang-kadang

ada orangtua yang mengumpulkan 1anak-anak mereka dan menjelaskan dengan ekstra

hati-hati rencana perceraian mereka dan jaminan masa depan anak-anak. Namun, upaya ini

pun tidak menghilangkan shock dan kekecewaan berkepanjangan pada anak-anak. Anak-

anak 12dari pasangan yang bercerai dipaksa secara prematur memasuki dunia tanggung

jawab orang dewasa. Anak tertua sering harus melindungi orangtua yang masih tinggal

bersamanya, dan bahkan harus menghidupi adik-adiknya yang masih kecil. Bagi anak-anak

atau remaja, khususnya yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun, perceraian orangtua

mengakibatkan stres berat, bahkan tidak jarang kita temui gejala-gejala psikosomatis pada

mereka: maag, tangan gemetaran, kesulitan pernafasan, sensasi 34ingin mati, dan

sebagainya. Semua gejala ini sebenarnya hanya merupakan ekspresi dari perasaan cemas

dan takut terhadap perceraian yang terjadi pada orangtua mereka.170 Menurut sebuah

penelitian yang membandingkan antara keluarga utuh dan keluarga yang bercerai, 7anak

dari orangtua yang bercerai dan menikah lagi sering lebih agresif terhadap orangtua dan

guru-guru mereka. Mereka mengalami “masa-masa kekosongan”, saat depresif, dan

kesulitan belajar. Di sekolah mereka membutuhkan bantuan psikiater tiga kali 34lebih

banyak daripada anak-anak dari keluarga yang masih utuh. Tidak sedikit dari mereka yang

akhirnya harus dirawat di pusat-pusat kesehatan mental. Belum lagi kita bicarakan dampak

negatif yang berjangka panjang.171 Meski masih membutuhkan pendampingan dan

dukungan orangtua, anak-anak tidak berani meminta tolong kepada orangtua yang masih

1tinggal bersama mereka, terutama bila ayah atau ibunya itu sangat vulnerable dan terus-

menerus terlihat stress karena pengalaman perceraiannya. 18Mereka tidak mau menambah

beban pikiran orangtuanya. Lalu kepada siapa anak-anak itu lari meminta pertolongan?

Kita bisa membayangkan juga dampak negatif perceraian terhadap pembinaan iman atau

religius anak-anak. Tidak mustahil anak-anak dari orangtua yang bercerai menjadi tidak

religius lagi dan jarang beribadah ketika mereka menginjak dewasa, sebab praktik religius

kedua orangtua sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Perceraian orangtua 169 Carlos



J. Errázuriz M., “Verità del matrimonio indissolubile e giustizia”, dalam Ius Ecclesiae 13

(2001) 589-590. 170 J. Serrano, “L’impact psychologique du divorce sur les enfants”, dalam

Familia et Vita 7 (2002) 31; lih. juga “Cerai, urusannya tak sekadar berpisah”, dalam Kompas,

25 Januari 2004, hlm. 27. 171 Ibid. menghancurkan nilai-nilai spiritual yang paling inti dari

anak-anak, 1dan membuat mereka tidak lagi tertarik untuk memaknai sesuatu, apalagi

untuk mencari kebenaran atau berelasi dengan Tuhan. 2Di dalam perkawinan yang normal

suami-istri pasti memiliki perbedaan, dan bahkan perselisihan. Namun, bila mereka mampu

me-manage dan menjembatani perbedaan-perbedaan itu dengan baik, maka keutuhan

perkawinan akan terjaga demi kebaikan anak-anak. Dilihat dari pihak anak-anak, sejauh

kedua orangtua masih bersatu, mereka mudah me-rekonsiliasi perbedaan atau perselisihan

36di antara kedua orangtua mereka, bahkan melihat kedua orangtua saling melengkapi,

memperkaya, saling menutupi kekurangan, dan tetap bekerja sama. Anak-anak mudah

mencerna perbedaan itu dan tetap enjoy dalam 23kehidupan mereka sehari-hari. Dalam

perceraian terjadi sebaliknya. 8Suami dan istri saling mempertajam perbedaan dan

perselisihan itu, termasuk yang kecil, sepele, dan sederhana, lalu berjalan sendiri-sendiri

dengan keyakinan dan pembenaran diri masing-masing. Inilah yang merusak pola rujukan

dan patokan tata-nilai dalam diri anak-anak. 34Mereka tidak bisa lagi belajar tentang nilai-

nilai dan penghayatannya di dalam kedua orangtua mereka yang bercerai, sehingga harus

membangun tata-nilai sendiri di tengah-tengah konflik kedua orangtua. Pertengkaran atau

ketegangan di 1antara pasangan suami-istri sering kali masih berlangsung terus meski

mereka sudah saling berpisah. Konflik suami-istri memang tidak lagi panas dan terbuka

seperti ketika belum bercerai. Namun, perang panas kini berubah menjadi perang dingin.

Bila mereka masih berelasi dengan anak-anak, anak-anak itu juga mengalami 12kesulitan

dan penderitaan tersendiri. Mereka seperti hidup dalam “dua dunia”, karena tetap berada

di bawah pengaruh kedua orangtuanya yang sudah saling berpisah. Mereka mengalami

konflik nilai dan konflik pandangan hidup selama bergaul dengan kedua orangtua yang

bercerai. Tidak jarang mereka harus melepaskan tata-nilai 1yang sudah mereka bangun

sebelumnya demi mengikuti orangtua yang masih dominan berpengaruh. Lebih parah lagi



bila yang berpengaruh dominan adalah justru yang bukan bagian utuh dari keluarga

(outsider), yakni pihak yang justru meninggalkan 11mereka untuk hidup terpisah atau

menikah lagi. Tidak jarang anak-anak merasa harus ekstra hati-hati dalam berbicara

tentang ayahnya di hadapan ibunya, atau dalam berbicara tentang ibunya di hadapan

ayahnya. Kalau tidak, 29mereka akan mendapat omelan atau kemarahan tanpa kesalahan

mereka sendiri. Tanpa kesalahan mereka sendiri anak-anak dipaksa untuk memihak 30salah

satu di antara kedua orangtuanya (parental alienation syndrome). Tidak jarang ayah dan

ibu dari tempat tinggal masing-masing terus-menerus mencoba memengaruhi anak-anak

untuk memihak kepentingan dan persoalan mereka masing-masing. 3. Keterkaitan antara

sifat monogam dan sifat tak-terputuskan Sifat monogam dan tak-terputuskan berkaitan

erat satu sama lain, seperti dua sisi dari satu keping uang logam. Kedua-duanya merupakan

dua 1aspek yang saling menyempurnakan dari sebuah realitas yang sama, yaitu

perkawinan. Aspek yang satu membahasakan, mengartikan, dan menegaskan aspek yang

lain. Ikatan absolut dan eksklusif, serta kesempurnaan relasi suami-istri, 18mau tak mau

harus bersifat monogam dan tak-terputuskan. Menikah bukanlah soal to make atau to

have, melainkan to be spouse, menjadi suami dan menjadi istri. Hal ini mengandaikan

keterlibatan seluruh diri 11pribadi. Karena itu, relasi yang dibangun atas dasar seluruh diri

(being) mengikuti dan melekat terus-menerus pada pribadi itu, serta berlangsung selama

pribadi itu ada dan hidup. Sifat tak-terputuskan (indissolubility) tak lain dan tak bukan

adalah kesempurnaan dan kepenuhan dari relasi 1yang satu dan monogam (unity), karena

kemampuan dan kehendak menjadi suami atau istri barulah sempurna dan penuh hanya

jika hal itu diarahkan dan diberikan hanya kepada istri atau suaminya saja, kecuali kematian

dari salah satu pasangan menghentikan kemampuan dan kehendak itu. Pendek kata, tak-

terputuskan (indissolubility) berarti ke-satu-an (unity) yang lestari dalam waktu. 2Kedua

sifat hakiki itu juga sangat berkaitan dengan tujuan perkawinan. Kesejahteraan suami-istri

harus bersumber dari pengakuan timbal-balik akan kesetaraan martabat pribadi dan

bermuara 3dalam bentuk penyerahan diri pada pribadi pasangan dengan seluruh kekayaan

dirinya. Intimitas suami-istri yang merupakan isi dan wujud dari kesejahteraan tersebut,



menuntut suatu relasi eksklusif. Kesejahteraan anak juga menuntut perkawinan orangtua

yang bersifat monogam dan tak-terputuskan. Martabat pribadi anak menuntut bahwa anak

lahir dari ayah-ibu yang terikat 8perkawinan yang monogam dan tak-terputuskan.

Sebagaimana sudah ditegaskan berulang-ulang sebelumnya, keluarga yang dibangun oleh

suami-istri yang bersekutu 32dalam perkawinan yang tak terceraikan, menjadi tempat

fundamental bagi pendidikan personal setiap orang, sekolah kemanusiaan yang sejati

untuk menanamkan nilai-nilai abadi. 1Tak seorang pun dapat memberikan kehidupan untuk

dirinya sendiri. Kita semua mendapatkan kehidupan dari orang lain, di mana kehidupan itu

berkembang dan menjadi matang dalam kebenaran dan nilai-nilai yang kita sambut dalam

relasi dan persekutuan dengan yang lain. Dengan demikian, keluarga 3yang dibangun atas

perkawinan yang tak-terceraikan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

mengungkapkan dimensi relasional, filial dan komuniter perkawinan, dan menjadi

lingkungan yang melahirkan insan-insan yang bermartabat, yang bertumbuh-kembang

secara integral.172 172 Lih. Benediktus XVI, Sambutan Les saludo a todos pada penutupan

VI Incontro mondiale delle Famiglie, 18 Januari 2009, dalam EV 26:77. 28Selain itu, menurut

pengalaman dan pengamatan sehari-hari, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak masih

terjaga dengan cukup baik ketika kedua orangtua tidak menempuh jalan perpisahan atau

perceraian, meski terus berkonflik atau mungkin sudah tidak lagi saling berkomunikasi.

Suami-istri berkorban 6untuk tetap mempertahankan ikatan nikah, demi kesejahteraan dan

pendidikan anak-anak. Sebaliknya, suami-istri yang menempuh jalan perceraian

menciptakan kondisi anak yang lebih buruk secara fisik, psikologis, dan spiritual,

sebagaimana sudah diuraikan di atas. Dengan demikian, 11perceraian bukanlah solusi yang

proporsional dan tepat atas persoalan relasi suami-istri. Banyak perceraian terjadi karena

faktor ekonomis. Namun, permasalahan ekonomi tidak dapat diselesaikan dengan

perceraian. Permasalahan ekonomi 7harus diselesaikan dengan upaya-upaya ekonomis dan

finansial, misalnya pemberdayaan ekonomi keluarga, juga dengan fasilitasi dan bantuan

dari negara/ pemerintah. Demikian juga masalah ketidakharmonisan dan 11kehadiran orang

ketiga harus diatasi dengan sarana-sarana edukatif, misalnya konsultasi perkawinan, reksa



pastoral perkawinan, dalam rangka memulihkan keharmonisan dan kesetiaan itu, bukan

dengan tindakan radikal perceraian. 4. Perceraian atau anulasi? 14Yang sering kita temui

sehari-hari adalah kata “perceraian”, sedangkan istilah “pembatalan” (anulasi) jarang sekali

kita dengar. Sidang dan putusan perceraian biasanya terjadi di 35Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Agama (Islam). Selanjutnya, hukum Islam mengenal pembedaan antara

“perkawinan yang batal” dan “perkawinan yang dibatalkan”.173 Serupa namun 3tak sama

dengan anulasi atau pembatalan ialah deklarasi nulitas (declaratio nullitatis) perkawinan.

Deklarasi nulitas kadang-kadang dilakukan oleh tribunal (=pengadilan) Gereja Katolik

terhadap beberapa perkawinan tertentu. Karena kemiripan dan kerancuan itu, tidak jarang

istilah “deklarasi nulitas” disalah-artikan sebagai perceraian versi Gereja Katolik, sehingga

antara perceraian dan anulasi terkesan hanya ada perbedaan nominal atau istilah saja.

1Karena itu, kita perlu membuat klarifikasi di sini. 4.1 Perbedaan substansial antara

perceraian dan deklarasi Nulitas Perceraian sering kali dilakukan atau terjadi di pengadilan

negara. Para hakim di pengadilan negara sebenarnya tidak getol mengabulkan gugatan

perceraian. Pada kesempatan sidang pertama Majelis Hakim Pemeriksa Perkara (MHPP)

akan meminta suami-istri yang berperkara untuk melakukan perundingan perdamaian

dengan menunjuk seorang hakim mediator. Jalan mediasi untuk rujuk kembali selalu 173

Lih. Kompilasi Hukum Islam (1991), pasal 70 dan 71. diprioritaskan.174 Hakim mediator bisa

merupakan hakim di luar MHPP, ataupun mediator bersertifikat yang disepakati para pihak.

Mediasi bisa juga 10dilakukan dengan bantuan pemuka agama. Mediasi ini berlangsung

paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih 40oleh para pihak atau

ditunjuk oleh ketua Majelis Hakim.175 Jika terjadi perdamaian di antara suami-istri, maka

akan dibuat akta perdamaian dan pencabutan perkara, dan hakim akan menjatuhkan

putusan damai. Sebaliknya, jika 23tidak dapat dicapai perdamaian, maka pemeriksaan

perkara dilanjutkan hingga pada putusan perceraian. Meski demikian, selama persidangan

dilangsungkan tetap 14ada kemungkinan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk

melakukan perdamaian dan rujuk kembali. Bahkan setelah acara pembuktian, MHPP akan

selalu menawarkan apakah gugatan tetap dilanjutkan sampai sebelum adanya putusan.



Dalam hal ini majelis hakim itu sendiri lalu bisa menjadi mediator selama persidangan.

Istilah “perceraian” 29mengandung pengertian bahwa pasangan suami-istri itulah yang

membubarkan perkawinan, entah atas dasar kesepakatan berdua atau kehendak salah satu

pihak. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jarang sekali 16pihak- pihak yang

berperkara mencoba memanfaatkan kesempatan musyawarah atau mediasi untuk

menyelamatkan perkawinan mereka. 11Dengan kata lain, suami atau istri, kalau sudah

melayangkan surat gugatan cerai ke pengadilan, sudah berketetapan hati dan kehendak

untuk mengakhiri perkawinan. Karena itu, otoritas sipil atau pengadilan negara “terpaksa

harus” membuat putusan yang berbunyi “putus karena perceraian”. Ini berarti otoritas sipil

sekadar memenuhi prosedur hukum 55yang sudah ditetapkan untuk menyatakan fakta

bahwa relasi suami-istri sudah sedemikian retak, sehingga mereka tidak bisa dirujukkan

kembali, alias sepakat bercerai. Kenyataan faktual yang disebabkan oleh suami-istri itu

dijadikan formal dan legal secara yuridis melalui putusan cerai oleh Pengadilan. Pemerintah

Republik Indonesia menggunakan ungkapan “sidang 44pengadilan untuk menyaksikan

perceraian”, di mana setelah proses persidangan pengadilan berpendapat bahwa antara

suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.176 Sebaliknya, 2Gereja Katolik tidak pernah melakukan perceraian,

melainkan membuat deklarasi nulitas perkawinan. Hal ini karena Gereja Katolik

memandang perkawinan tidak hanya sebagai kontrak, melainkan juga sebagai sakramen.

Apalagi bila perkawinan itu sah, merupakan sakramen, dan sudah terkonsumasi, Gereja

tidak memiliki kuasa apa pun untuk menceraikannya atas alasan apa pun. 174 Menurut

Peraturan Mahkamah Agung R.I. no. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

40pasal 13, ayat 3, pengabaian mediasi mendapat ancaman batalnya putusan demi hukum.

175 Peraturan Mahkamah Agung R.I. no. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi, pasal 13, ayat 3.

176 Lih. Peraturan Pemerintah No. 169 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, pasal 16. Lalu, apakah 15yang dimaksud dengan deklarasi nulitas

perkawinan? Pertama, dalam Gereja Katolik deklarasi nulitas perkawinan hanya bisa

dilakukan melalui proses atau jalur yudisial, bukan sebagai putusan atau kebijakan dari



pemegang kuasa eksekutif atau administratif, pun pula tidak melalui proses perdata lisan

(kan. 1690). 4Dengan kata lain, kasus-kasus nulitas perkawinan diputus hanya melalui

putusan tribunal gerejawi yang berwenang. 8Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan

dengan prosedur perceraian dalam pengadilan negeri. Namun, semangat, tujuan, isi, dan

putusan definitif dari proses pengadilan sangat jauh berbeda antara perceraian dalam

pengadilan negara dan anulasi dalam tribunal Gereja Katolik. Kedua, “menganulasi

perkawinan” berarti hakim tribunal gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran

objektif, kemudian menyatakan bahwa sebuah perkawinan telah diteguhkan secara tidak

sah, misalnya karena adanya cacat kesepakatan. Dengan kata lain, perkawinan terbukti

tidak sah dari dalam dirinya sendiri, dan hakim sekadar membuat putusan deklaratif yang

menyatakan bahwa perkawinan itu telah terbukti tidak sah sejak awal atas dasar dalil

hukum tertentu. Hakim gerejawi sekadar menyatakan apakah dengan perayaan atau

peneguhan nikah telah terjadi 4ikatan nikah yang sah atau tidak. Tindakannya sekadar

bercorak deklaratif, bukan tindakan konstitutif sebagaimana 1yang terkandung dalam

ungkapan “perceraian” atau “pembatalan nikah”.177 Dengan kata lain, tribunal gerejawi

melakukan sebuah “deklarasi publik” bahwa perkawinan yang “tampaknya sah” itu pada

kenyataannya adalah “tidak ada” (nullum), 4sehingga tidak pernah terjadi ikatan nikah yang

sah antara suami-istri. Dengan demikian, objek terakhir dari deklarasi nulitas adalah status

pihak-pihak yang menikah (status personarum). Dalam deklarasi nulitas, para hakim

gerejawi mencari, mengabdi, dan memastikan kebenaran objektif-yuridis, bukan

“menciptakan” apalagi “merekayasa” kebenaran: apakah sungguh-sungguh terjadi ikatan

nikah yang sah, dan apakah peneguhan nikah telah menciptakan status 35suami dan istri

secara sah bagi pasangan yang bersangkutan. Hakim gerejawi melakukan “interpretasi”

atas doktrin Katolik mengenai perkawinan 1di satu pihak, dan di lain pihak atas sejarah

hidup yang riil dan personal dari pihak- pihak yang berperkara dalam konteks sosio-

kulturalnya. Selanjutnya, bila akhir dari proses tidak terbukti bahwa perkawinan tidak sah,

maka hakim membuat pernyataan mengenai sahnya perkawinan. Sebaliknya, jika pada

akhir proses persidangan terbukti 2bahwa perjanjian perkawinan tidak sah sejak awal, maka



barulah hakim gerejawi membuat deklarasi nulitas perkawinan. Dengan demikian,

deklarasi tersebut 177 Dalam ungkapan perceraian (divorce) atau pembatalan nikah

(annulment) terkandung makna bahwa 32sesuatu yang sebenarnya ada, kini dihapus atau

dicabut keberadaannya. Ini 10bisa dikatakan sebagai tindakan konstitutif terhadap status

pribadi orang. merupakan wujud dari upaya mencari dan menunjukkan kebenaran, dan

sekaligus keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Secara ringkas kita bisa melihat

perbedaan antara perceraian dan anulasi. Fokus perceraian ialah pemeriksaan atas

kehidupan suami-istri setelah peneguhan nikah 3(perkawinan in facto esse). Sedangkan,

fokus deklarasi nulitas ialah pemeriksaan perkawinan sejak sebelum 1dan pada saat

peneguhannya (perkawinan in fieri). Jika seseorang memohon anulasi perkawinan, hal itu

berarti 4bahwa yang bersangkutan memohon bantuan pengadilan gerejawi untuk

memeriksa keabsahan perkawinan pada saat perkawinan itu diteguhkan. Sebaliknya, jika

seseorang memohon perceraian, itu berarti bahwa ia menggugat perkawinannya 11yang de

facto sudah bubar dan tak- bisa dirujukkan kembali. Putusan perceraian memberi kepastian

normatif-yuridis atas berakhirnya perkawinan, sementara sah-tidaknya perkawinan 4sama

sekali tidak dipersoalkan, atau sekurang-kurangnya keabsahan perkawinan itu sekadar

diragukan. Sedangkan deklarasi nulitas memberikan kepastian moral dan yuridis bahwa

perkawinan tidak sah dan tidak ada sejak awalnya, di mana kepastian itu didapat dari

kesaksian dan pembuktian (ex actis et probatis) dalam persidangan. Ketiga, selain terletak

dalam prosesnya, perbedaan antara deklarasi nulitas dengan perceraian juga terdapat pada

bunyi putusan hakim. 7Pada akhir sidang perceraian di pengadilan negeri, hakim negara

membuat putusan “pernikahan putus karena perceraian”. Putusan 1semacam itu tidak ada

di dalam Gereja Katolik. Pada akhir persidangan dewan hakim gerejawi akan mengeluarkan

salah satu dari 2 (dua) jenis putusan saja, yang akan dijelaskan berikut ini. 3Sebagaimana

sudah disinggung sebelumnya, putusan ini bercorak deklaratif dan bersumber dari

kepastian moral dewan hakim, bukan putusan belas kasih (iudicium benevolentiae

pastoralis), atau putusan probabilitas (iudicium probabilitatis), atau putusan oportunis

(iudicium opportunitatis). Jenis putusan pertama bernada afirmatif, yakni pro nulitas



perkawinan. Biasanya dekret putusan afirmatif demi kebatalan 35perkawinan itu berbunyi:

Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob ... ex parte .... (“Afirmatif, atau

terbukti ketidaksahan perkawinan, 10dalam kasus ini, berdasarkan ... pada pihak ...”). Di

belakang kata ob (berdasarkan) hakim gerejawi mencantumkan 6dasar hukum yang

diajukan dalam keseluruhan proses yudisial, misalnya ob exclusum bonum prolis (atas

dasar eksklusi kelahiran anak). Di belakang kata ex parte (dari pihak) dicantumkan pihak

yang kesepakatan nikahnya mengalami cacat hukum, misalnya ex parte viri (dari pihak

suami) atau ex parte mulieris (dari pihak istri). Jenis putusan kedua bernada negatif atau

pro validitas perkawinan. Putusan negatif demi sahnya perkawinan itu biasanya berbunyi:

Negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu, ob ... ex parte (“Negatif, atau

tidak terbukti ketidaksahan perkawinan, 10dalam kasus ini, berdasarkan ... dari pihak ...”).

Dengan putusan negatif ini semakin ditegaskan di hadapan suami atau istri yang

berperkara bahwa perkawinan mereka tetap sah, karena tidak terbukti bahwa perkawinan

mereka tidak sah berdasarkan dasar hukum yang diajukan, sekalipun mereka telah bercerai.

Gereja justru cenderung untuk mensahkan, sejauh mungkin, 35perkawinan yang tidak sah,

demi kesejahteraan suami-istri sendiri dan demi kesejahteraan anak-anak (bdk. kan. 1676).

Dalam keraguan antara 29sah dan tidaknya perkawinan, tidak dikenal adanya jenis putusan

ketiga, “putusan tengah-tengah”, atau “putusan ragu-ragu”. Dalam keraguan hakim

gerejawi tetap mengeluarkan dekret putusan, yakni putusan negatif pro validitas. 6Ini sesuai

dengan tuntutan kan. 1060: “Perkawinan mendapat perlindungan hukum (favor iuris);

karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai

dibuktikan kebalikannya”. Keempat, deklarasi nulitas, entah yang bernada afirmatif atau

negatif, selalu menyangkut perkawinan in fieri 3atau marriage in the making. Dengan

deklarasi nulitas, tribunal gerejawi mencari, mengabdi dengan rendah hati dan

menegaskan kebenaran substansial mengenai “awal” perkawinan, yakni saat 8ketika suami-

istri saling memberikan dan menerima kesepakatan nikah untuk membentuk perkawinan,

bukan mengenai “akhir” perkawinan ketika suami-istri berselisih, bentrok, dan akhirnya

bercerai. Jadi, deklarasi nulitas merupakan pernyataan tentang “awal perkawinan”,



sedangkan sidang perceraian dalam pengadilan negeri hampir selalu merupakan

keputusan hakim mengenai “akhir perkawinan”. Karena itu, perlu dicamkan 4bahwa

perkawinan yang gagal tidak harus berarti bahwa perkawinan itu tidak sah. Demikian pula

sebaliknya, perkawinan yang tidak sah tidak harus gagal. 15Paus Yohanes Paulus II

menegaskan bahwa proses anulasi tidak boleh dilakukan sekadar untuk “meresmikan”

status suami-istri yang de facto telah bercerai, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa

sekali kesepakatan nikah dilakukan secara sah, ikatan perkawinan itu harus dipertahankan

dan dibela. Menurut beliau, setiap putusan pengadilan tentang keabsahan (validitas) atau

ketidaksahan (nullitas) perkawinan harus merupakan dukungan dan promosi terhadap

budaya tak- terputuskannya perkawinan (culture of indissolubility), 23bukan hanya di mata

suami-istri yang bersangkutan, melainkan juga di tengah-tengah 3Gereja dan masyarakat.

Tanpa mengurangi nilai dari proses anulasi yang legitim demi kebenaran yang

memerdekakan suami-istri (putusan pro nulitas), Paus menegaskan bahwa putusan tribunal

atas kasus perkawinan haruslah ditujukan untuk mendukung nilai perkawinan itu sendiri

48(in favour of the matrimony), bukan mendukung kebebasan (in favour of liberty) atau

kepentingan suami-istri yang bercerai (in favour of the persons). 15Dengan kata lain,

aktivitas pengadilan gerejawi harus berinspirasikan pada semangat menegakkan sifat tak-

terputuskan perkawinan (in favour of the indissolubility).178 Dengan demikian, tujuan akhir

dan tertinggi dari prosedur deklarasi nulitas ialah mencapai kesejahteraan spiritual umat

beriman (= suami-istri), yang dikejar dengan mencari kebenaran 1Allah dalam kehidupan

suami-istri, persisnya melalui pengakuan atas status perkawinan riil mereka: apakah di

hadapan Allah dan di hadapan Gereja mereka dianggap terikat dalam 9perkawinan yang

sah atau tidak. Dengan mencari “kebenaran Allah” dalam kerendahan hati dan kesabaran,

mereka akhirnya juga menemukan “keadilan Allah”. Itu berarti, jika setelah proses

persidangan yang legitim, hakim gerejawi in nomine Dei tidak menemukan ketidaksahan

2suatu perkawinan, maka perkawinan itu dinyatakan tetap sah dari awal hingga akhir. Di

sinilah 12pasangan suami- istri itu menjumpai “kebenaran Allah” dan sekaligus “keadilan

Allah”, sekalipun semuanya itu sama sekali tidak memuaskan harapan dan kerinduan



mereka. Di sini kebenaran tampil “lebih besar” dan “lebih tinggi” daripada suami-istri itu,

namun sekaligus terajut secara riil dalam kehidupan konkret mereka. Sebaliknya, jika proses

persidangan yang legitim berakhir dengan putusan afirmatif (pro kebatalan), pasangan itu

menemukan “kebenaran Allah” dan sekaligus “keadilan Allah”, 44yang nota bene

memerdekakan dan melegakan mereka, serta memberi mereka kesejahteraan rohani. Jadi,

entah dengan putusan tribunal bernada negatif (= perkawinan dinyatakan tetap sah)

ataupun bernada positif (= perkawinan dinyatakan tidak sah), tribunal gerejawi

menunjukkan kebenaran yang terang-benderang mengenai 13situasi dan kondisi suami-

istri yang berperkara, 28dan kemudian melakukan sebuah tindak keadilan bagi mereka. Jika

perkawinan diputus tidak sah, menjadi gamblang bagi pihak-pihak yang berperkara status

riil kehidupan mereka selama ini. Selanjutnya putusan itu akan berguna 12bagi mereka

untuk melakukan pilihan-pilihan hidup selanjutnya (= menikah lagi). Di sini proses deklarasi

nulitas memiliki juga aspek pedagogis. Maksudnya, pihak-pihak yang berperkara memohon

deklarasi nulitas 9bukan hanya untuk menikah lagi, melainkan hati nuraninya ingin

mengetahui “perkawinan macam apa” yang telah mereka jalani selama ini. 23Mereka tidak

mungkin menghapus sejarah hidup mereka di masa lalu, entah hidupnya bahagia ataupun

serba menderita. Namun, bisa menjadi sangat penting bagi mereka mengetahui “kualitas

hidup” yang sudah dilewati, apakah sungguh-sungguh bersumber dari perkawinan yang

sejati atau tidak.179 Kelima, dalam perkara nulitas perkawinan tribunal gerejawi berupaya

untuk mempertemukan dan menyelaraskan 2 (dua) tuntutan fundamental, yakni mencari

178 1Yohanes Paulus II, Alloc. ad Rotae Romanae Tribunal, 28 Januari 2002, Loc. Cit. 179 E.

Zanetti, “Quando e Come Consigliare L’Avvio di Una Causa di Nullità Matrimoniale”, dalam

Convegno Nazionale, La Nullità del Matrimonio: Profili Pastorali, Roma: 15-16 November

2008, dalam Notiziario CEI, no. 1, Juni 2008, hlm. 36. kebenaran riil (veritas realis) dan

kebenaran prosedural (veritas processualis). “Mencari kebenaran riil” berarti berupaya

menjawab permohonan pihak-pihak yang mempertanyakan di forum pengadilan gerejawi

apakah perkawinannya 7sah atau tidak, ada secara sah atau tidak, dengan menafsirkan dan

menyelidiki sejarah hidup konkret pasangan suami-istri itu 22dalam terang ajaran kristiani.



“Mencari kebenaran prosedural” berarti pengadilan gerejawi mengerjakan proses

penyelidikan dan pembuktian menurut norma prosedural yang legitim, sehingga

memperoleh 4kepastian moral dan yuridis akan suatu kebenaran objektif untuk dibuat

putusan yang semestinya.180 10Dengan kata lain, dalam perkara nulitas hakim gerejawi

harus menyelaraskan forum internum dan forum externum. Forum internum berarti

kesadaran dan perasaan terdalam pihak pemohon, yang dalam hati nuraninya

menganggap ikatan nikahnya 7tidak sah atau tidak ada. Forum externum berarti kesadaran

hakim gerejawi yang memiliki 4kepastian moral dan yuridis berdasarkan kesaksian dan

pembuktian, bahwa sebuah perkawinan telah terjadi secara tidak sah, dan karenanya harus

dianggap tidak ada ikatan nikah yang sah.181 Keenam, putusan pro keabsahan tidak boleh

dianggap sebagai putusan melawan cinta-kasih kristiani. Cinta-kasih kristiani yang autentik

lahir dan ditemukan melalui pencarian kebenaran secara serius dan mendalam. Hanya dari

kebenaran 1Allah dalam kehidupan konkret suami-istri lahirlah kesejahteraan dan

kebahagiaan sejati, dalam arti bahwa kesejahteraan yang selaras dengan kehendak Allah

dan yang menyelamatkan, sekalipun tidak sesuai dengan harapan insani pasangan 3suami-

istri itu sendiri, umat, atau petugas pastoral. Karena itu, pencarian kebenaran tidak boleh

dipertentangkan dengan reksa pastoral. Reksa pastoral yang benar dan tepat tidak boleh

mengaburkan atau bahkan melemahkan upaya mencari kebenaran. Tidak jarang reksa

pastoral condong untuk memuaskan dan menyenangkan kebutuhan orang per orang yang

berperkara (sentimentalisme pastoral). Tindakan itu tampaknya sangat pastoral, namun

sejatinya 6tidak sesuai dengan kebaikan individual atau kebaikan komunitas gerejawi.

Menghindari konfrontasi dengan 19kebenaran yang menyelamatkan malah menjadi

kontraproduktif bagi perjumpaan umat dengan Kristus yang menyelamatkan. Menurut

Paus Benediktus XVI, titik-temu antara hukum dan pastoral ialah “cinta akan

kebenaran”.182 Ketujuh, banyak orang mengatakan bahwa pengadilan gerejawi tidak selalu

bisa memahami seluruhnya dan seutuhnya 66situasi dan kondisi orang per orang, sehingga

bisa saja terjadi 23bahwa sebuah perkawinan sebenarnya tidak sah, namun proses 180 Lih.

E. Zanetti, Art. Cit., hlm. 37. 181 Ibid. 182 Benediktus XVI, Adhort.Ap. Sacramentum caritatis,



22 Februari 2007, no. 29. persidangan gagal mengeluarkan putusan ketidaksahan.

14Berkenaan dengan pendapat itu J. Ratzinger, selaku Prefek Kongregasi Ajaran Iman,

mengatakan bahwa tidak mustahil kekeliruan terjadi dalam proses persidangan perkara

nulitas. Bahkan Kardinal tersebut menunjukkan bahwa 6di beberapa tempat Gereja belum

memiliki tribunal gerejawi yang berfungsi dengan baik. Tidak jarang proses persidangan

memakan waktu yang sangat lama. Kadang-kadang proses persidangan berakhir dengan

putusan yang problematik. Banyak teolog berpendapat bahwa 1umat beriman harus

tunduk secara mutlak dalam hati nurani mereka terhadap putusan tribunal, yang menurut

mereka keliru atau tidak tepat. Sebaliknya, beberapa teolog 52berpendapat bahwa dalam

kasus- kasus seperti itu dimungkinkan kekecualian dalam forum internum, mengingat

norma prosedural bukanlah hukum ilahi melainkan hukum gerejawi. Kardinal Ratzinger

menegaskan bahwa masih diperlukan studi dan penjelasan 32lebih mendalam dan sangat

persis mengenai syarat-syarat kekecualian itu, agar terhindarkan penilaian dan tindakan

sembarangan, serta tetap melindungi karakter publik dari perkawinan, dengan membuang

unsur-unsur penilaian subjektif.183 Kedelapan, dalam perkara-perkara nulitas perkawinan

kita 55juga tidak boleh mempertentangkan antara “hukum” dan “pastoral”, di mana hukum

direduksi menjadi birokrasi semata-mata yang kaku dan dingin, sedangkan pastoral

dianggap lebih terbuka dan luas, lebih memerhatikan situasi personal, dan segala sesuatu

dimungkinkan. Hendaknya dicamkan bahwa pusat perhatian 15hukum perkawinan Gereja

Katolik ialah kesejahteraan pribadi umat beriman. Namun, kesejahteraan dan kebaikan

pribadi itu dipahami 1dan diwujudkan dalam horison kebenaran Allah yang penuh kasih

dan menyelamatkan. Di sinilah hukum menjadi indikasi dan sarana objektif untuk

mewujudkan semuanya itu. Kesembilan, 22kita juga harus menghindarkan pertentangan

antara “hukum” dan “moral”, dalam arti hukum dipahami sebagai legalisme dan

absolutisme semata, sedangkan moral lebih dipahami sebagai yang memedulikan hati

nurani orang dan konteks sosio-kulturalnya. Justru di dalam perkara nulitas perkawinan

ditunjukkan secara jelas bagaimana hukum memberikan perhatian 64yang sangat besar dan

analisis yang cermat atas kehidupan konkret orang per orang: bagaimana struktur



kepribadian seseorang, apa dan bagaimana kehendak efektif seseorang, bagaimana

18situasi dan kondisi yang memengaruhi keputusan seseorang, dan seterusnya. Kesepuluh,

dalam perkara nulitas perkawinan 25kita tidak boleh mempertentangkan antara hukum dan

spiritualitas, dalam arti hukum dipandang sebagai sesuatu yang murni lahiriah dan

formalistis, sedangkan spiritualitas berbicara mengenai interioritas pribadi seseorang dan

menunjukkan perjalanan iman yang sesungguhnya. Sekali lagi 183 Dalam E. Zanetti, Art.

Cit., hlm. 37. 18perlu ditekankan bahwa mencari kebenaran merupakan gerakan kasih yang

hakiki. Mencari dan menemukan status perkawinan seseorang menurut kebenaran

1merupakan bagian integral dari perjalanan spiritual seseorang. 4.2 Praksis deklarasi nulitas

dalam Gereja Proses deklarasi nulitas perkawinan hanya dilakukan menurut hukum proses

(ius processuale), yang merupakan UU konstitutif dan prosedural 7yang satu dan berlaku

sama untuk seluruh Gereja Katolik. Menurut kan. 1690 perkara-perkara untuk menyatakan

batalnya 22perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan. Sedangkan kan.

1691 4menegaskan bahwa dalam hal-hal lain sejauh menyangkut prosedur, haruslah

diterapkan kanon-kanon mengenai peradilan pada umumnya (kan. 1400-1500) serta

peradilan perdata biasa (kan. 1501-1655), kecuali hakikat perkara menghalanginya, dengan

tetap harus diindahkan norma-norma khusus mengenai perkara-perkara status pribadi dan

perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum prosedural ini 6melindungi

dan menjamin hak-hak pribadi di dalam Gereja. Tak seorang Uskup pun dapat memberikan

atau mengaplikasi dispensasi atas UU prosedural.184 1Di satu pihak perkara nulitas

perkawinan di dalam Gereja tidak boleh dinilai terlalu tinggi, alias dianggap sebagai satu-

satunya solusi pastoral yang lengkap atau tuntas atas persoalan perkawinan orang-orang

kristiani: perpisahan, perceraian, bercerai dan menikah lagi. Namun di lain pihak, perkara

nulitas perkawinan tidak boleh disepelekan. Banyak orang berkata 6bahwa kita tidak perlu

berurusan dengan tribunal gerejawi, karena perkara nulitas perkawinan di dalam Gereja

berlangsung lama, membutuhkan biaya mahal, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang

yang memiliki pengetahuan khusus. Pandangan dan sikap seperti ini menunjukkan

keraguan, bahkan kehilangan kepercayaan kepada Gereja dalam mencari kebenaran dan



menegakkan keadilan. 7Proses nulitas perkawinan dalam Gereja Katolik tidak dilakukan

secara sembarangan, melainkan dengan mengikuti seluruh norma prosedural yang formal,

yang dijalankan dengan sangat ketat, taat-prinsip dan taat norma. Gereja tidak mau

berisiko sedikit pun bahwa dengan melanggar norma prosedural sekecil apa pun akhirnya

Gereja menceraikan perkawinan yang 28sebenarnya sah-sah saja. 6Karena itu, ada beberapa

karakteristik dalam persidangan nulitas yang menunjukkan bagaimana kebenaran objektif

dan faktual mengenai sah-tidaknya perkawinan harus dicari dan ditunjukkan secara

gamblang. Pertama, 1untuk memberi jaminan penuh bahwa hakim gerejawi memeriksa

perkara dengan ketelitian yang tinggi, perkara nulitas perkawinan harus ditangani oleh

kolegium 3 (tiga) orang hakim. Bahkan, untuk perkara-perkara yang amat sulit atau amat

penting 184 Bdk. CD, no. 8b; M.P. De Episcoporum muneribus, no. IV; kan. 87. Uskup

menyerahkannya kepada pengadilan 5 (lima) orang hakim (kan. 1425, §1, 20; 1425, §2; DC,

art. 30). Selanjutnya, sekali perkara dimulai secara legitim, hakim dapat dan bahkan harus

bertindak 38tidak hanya atas permintaan pihak-pihak yang berperkara, melainkan juga ex

officio (demi jabatannya) (kan. 1452, §1; DC, art. 71, §1). Kedua, dalam setiap fase

persidangan harus dilibatkan secara aktif seorang defensor vinculi (pembela ikatan nikah).

Tanpa keterlibatannya seluruh akta persidangan 7menjadi tidak sah. Defensor vinculi adalah

sejenis promotor keadilan (promotor iustitiae) yang berfungsi membela ikatan 9tahbisan

suci dan ikatan perkawinan. Ia adalah figur publik yang diciptakan 7secara tetap oleh

otoritas gerejawi yang berwenang, dengan tugas pokok membela ikatan nikah dalam

persidangan nulitas perkawinan, terutama bila keabsahannya didiskusikan dalam forum

pengadilan itu. Kodeks sendiri 65memberikan perlindungan hukum terhadap kesepakatan

nikah sebagai tindakan yuridis, dan bahkan menerapkan presumsi keabsahan, sejauh

unsur-unsur lahiriah dari tindakan itu sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum (kan.

124, §2). Ketentuan kanonik 25inilah yang akan selalu ditegakkan oleh defensor vinculi.

Jabatan dan fungsi defensor vinculi bersifat stabil dan tetap, dan keberadaannya

merupakan keharusan, bilamana sebuah keuskupan memiliki tribunal untuk mengadili

perkara nulitas perkawinan. Tugasnya kadang-kadang 55lebih luas daripada sekadar



yudikatif, karena harus terlibat dan bahkan melakukan intervensi dalam perkara-perkara

administratif, misalnya dispensasi super matrimonio rato non-consummato (kan. 1701, §1)

dan proses dokumental (kan. 1686). Tugas defensor vinculi ialah mencari, memaparkan,

dan mengajukan kepada dewan hakim semua argumen, 1baik langsung maupun tak-

langsung, yang secara masuk akal dapat berguna untuk menunjukkan bahwa tahbisan suci

atau perkawinan yang sedang diperiksa adalah sah. Pembelaan atas ikatan seperti itu

merupakan interese publik yang diemban oleh defensor vinculi. Hal itu dilakukan terutama

ketika ia melihat atau menemukan adanya keraguan yang positif dan berdasar mengenai

nulitas perkawinan. 29Ia tidak boleh secara eksplisit memohon kepada dewan hakim nulitas

perkawinan. Bila dari fakta persidangan ia tidak memiliki unsur 10apa pun untuk

mendukung ikatan nikah (pro vinculo), ia memasrahkan prosesnya kepada dewan hakim

hingga keadilan sejati sungguh-sungguh ditegakkan. Ia boleh saja melakukan afirmasi

terhadap unsur- unsur 4yang berlawanan dengan keabsahan perkawinan, namun

mengafirmasi di sini tidak sama dengan meminta secara eksplisit pembatalan perkawinan.

Tugasnya adalah membela keabsahan kesepakatan nikah, jika memang keabsahan 29itu

benar-benar ada. Pendek kata, defensor vinculi 18harus menyadari bahwa tugasnya adalah

melayani kebenaran yang sudah ada, tanpa dikondisikan sedikit pun untuk menerima tesis

tertentu secara artifisial dan sudah direkayasa sebelumnya.185 185 Manuel J. Arroba

Conde, Diritto Processuale Canonico, Ediurcla, Roma 1993, hlm. 194. Defensor vinculi harus

mengungkapkan 9pendapatnya sendiri sebagai “pihak yang berperkara” (pars in causa).

Pendapatnya (votum) selalu bernada pro vinculo, dan disebut observationes. Menurut

norma hukum, defensor vinculi harus mengungkapkan pendapatnya itu setelah

mempelajari dan memeriksa hasil diskusi dewan hakim, 1yang dilakukan sesudah kesaksian

dan pembuktian telah mencukupi (fase diskusi). Di sini defensor vinculi menunjukkan

fungsi kontrolnya, sekalipun tidak terlalu kentara. Namun, di lain pihak defensor vinculi

juga berfungsi sebagai penggugat atau pemohon, sekalipun tidak dimungkinkan baginya

untuk memasukkan perkara nulitas. Posisi defensor vinculi ada di pihak tergugat (pars

convenuta), dan atas dasar itu berinisiatif mengajukan keberatan beserta bukti-buktinya.



Defensor vinculi selalu dapat melakukan kontestasi terhadap putusan hakim dalam

permohonan banding, bilamana dewan hakim telah membuat putusan pro pembatalan.186

7Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa defensor vinculi tidak boleh membaca akta

perkara secara terburu-buru, atau sekadar memberikan tanggapan yang sifatnya umum

(generik) atau birokratis. Tugasnya 6yang serius dan rumit ialah mengharmonisasikan

ketentuan norma hukum dengan situasi konkret Gereja dan masyarakat. Meski demikian,

15tugas defensor vinculi tidak mengungguli tugas hakim. Sebaliknya, hakim juga harus

merasa bersyukur mendapatkan seorang asisten yang teliti dalam diri defensor vinculi demi

tegaknya kebenaran dan keadilan.187 Ketiga, putusan nulitas perkawinan dari 4pengadilan

gerejawi tingkat I (biasanya tribunal keuskupan) tidak langsung berlaku, melainkan ex

officio harus dinaikbandingkan ke 15instansi tingkat II (biasanya pengadilan banding di

Keuskupan Agung). 40Dengan kata lain, putusan nulitas perkawinan baru memiliki kekuatan

hukum yang tetap sesudah mendapatkan 2 (dua) putusan senada atas dasar hukum yang

sama dari dua pengadilan berbeda. Untuk itu kodeks menetapkan bahwa putusan 1yang

pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, bersama dengan permohonan banding, jika

ada, dan akta peradilan lainnya, dalam waktu 20 hari dari pengumuman putusan,

hendaknya dikirim ex officio ke pengadilan banding (kan. 1682, §1). Selanjutnya, jika

putusan pada tingkat peradilan pertama menetapkan nulitas perkawinan, pengadilan

banding, setelah mempertimbangkan catatan-catatan dari defensor vinculi, dan jika ada

juga dari 2pihak-pihak yang bersangkutan, hendaknya dengan dekret segera mengukuhkan

putusan itu atau menerima perkara itu untuk diperiksa secara biasa pada tingkat baru (kan.

1682, §2). Sesudah putusan 1yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan itu

dikukuhkan pada tingkat banding dengan dekret atau dengan putusan kedua, 186 Conde,

Op. Cit., hlm. 195. 187 Lih. Fransiskus, 48Address to the Plenary Assembly of the Supreme

Tribunal of the Apostolic Signatura, 8 November 2013, dalam L’Oss.Rom.we, 15 November

2013, hlm. 8. mereka yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat melangsungkan

nikah baru segera setelah 9dekret atau putusan kedua itu diberitahukan kepada mereka,

kecuali terhalang oleh suatu larangan, yang dicantumkan pada putusan atau dekret itu,



atau oleh ketetapan Ordinaris wilayah (kan. 1684, §1). Keempat, sekalipun putusan nulitas

sudah mendapat 2 (dua) putusan senada, namun secara substansial putusan 6itu tidak

menjadi res iudicata. 22Dengan kata lain, secara hipotetis perkaranya bisa “direvisi”

bilamana terdapat unsur-unsur baru yang tidak dilihat atau tidak dipertimbangkan secara

semestinya dalam dua atau lebih peradilan sebelumnya. Bila unsur-unsur baru itu amat

4serius dan berat, maka perkara bisa “dibuka kembali” dan disidangkan kembali. Semua

unsur dan tahapan dari proses persidangan tersebut menunjukkan dengan jelas perbedaan

doktrinal, substansial, dan prosedural antara praktik perceraian di pengadilan negara dan

deklarasi nulitas dalam pengadilan Gereja Katolik. 1Bersama dengan semua unsur dan

norma prosedural yang lain, semua dimaksudkan untuk menjamin adanya “dialektika

prosedural demi mencari kebenaran”. Para hakim tribunal gerejawi di 9wilayah Konferensi

para Uskup Belanda pernah ditegur oleh Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik berkenaan

dengan cara memproses perkara-perkara nulitas perkawinan yang begitu singkat dan

ringkas, dengan menyalahi hukum prosedural umum. Para hakim itu bermaksud membuat

eksperimen berupa prosedur nulitas yang lebih bercorak psikologis, setelah mendapatkan

dispensasi 7dari para Uskup mereka. Mereka sekaligus menyadari bahwa prosedur tersebut

menyalahi hukum umum. 1Karena itu, mereka memohon kepada otoritas Tribunal Tertinggi

Gereja Katolik untuk menyetujui dan mensahkan post factum praktik tersebut. Namun,

Tribunal Tertinggi menolaknya.188 Praktik yang dikritik dan ditolak itu bisa digambarkan

sebagai berikut.189 a. Tribunal memanggil dan mendengarkan 25suami dan istri yang

bersangkutan, dan jika perlu ditambah satu atau dua orang saksi. b. Penilaian tribunal atas

kehendak baik (bona fide) 12suami dan istri yang dapat disimpulkan dari wawancara

dengan mereka, yang bisa berlangsung lama. c. Pendapat tribunal mengenai keberhasilan

atau kegagalan perkawinan. d. Pendapat ahli mengenai kemampuan psikologis dari suami-

istri 3untuk membangun relasi interpersonal. e. Afirmasi mengenai ketidakmungkinan bagi

suami-istri untuk kembali saling mencintai atau memulihkan kehidupan suami-istri. 188 Lih.

Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, Ep. Cum ad hoc, no. II, 2 (dalam EV S1: 430). 189

Ibid., no. II, 1 (dalam EV S1: 429). f. Pengakuan sebagai penyebab yang salah atau tidak



bersalah atas gagalnya relasi interpersonal suami-istri. g. Pendapat hakim mengenai

kesepakatan yang terjadi antara suami-istri dalam 14menerima dan mengakui kegagalan

tersebut. Selanjutnya hakim menyatakan nulitas perkawinan mereka. h. Putusan akhir

seorang hakim yang menyatakan status bebas (status liber), juga tanpa sepengetahuan

salah satu dari suami-istri itu. i. Atau putusan akhir dari tiga hakim yang menetapkan

2bahwa perkawinan telah diteguhkan secara tidak sah, atau bahwa perkawinan tidak perlu

dilanjutkan lagi. 5. Sifat tak-terputuskan dan pemutusan ikatan nikah Sistem legislasi

kanonik tentang perkawinan mengenal adanya pemutusan ikatan nikah (dissolution of the

bond). Pengaturannya terdapat dalam kan. 1141-1150. Di dalam kodeks pemutusan ikatan

nikah ditempatkan bersama dengan pisah-ranjang 28di bawah satu judul yang sama, yakni

“Perpisahan Suami-Istri”. Dengan demikian, perpisahan suami-istri bisa terjadi secara

definitif dan sempurna dengan pemutusan ikatan nikah, atau sekadar pemutusan hidup

bersama dengan tetap adanya ikatan nikah.190 Bisa dipersoalkan sekarang, apakah praksis

pemutusan ini tidak bertentangan dengan doktrin tentang sifat tak-terputuskannya

perkawinan. Doktrin tetap Gereja 19mengajarkan bahwa Gereja memiliki kewenangan

(faculty) untuk memutus ikatan nikah, baik ikatan natural maupun sakramental,

berdasarkan alasan tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh

norma kanonik. Sebagai depositaris hukum kodrat, Gereja dapat menerapkan dispensasi

terhadap norma mengenai indissolubilitas perkawinan. Norma mengenai indissolubilitas

perkawinan adalah norma sekunder, yakni norma yang harus ditaati untuk dapat

mengaktualisasi secara efektif tatanan 2yang dikehendaki oleh Allah (norma primer).

Kewenangan untuk mendispensasi norma mengenai indissolubilitas perkawinan 6adalah

bagian dari kepenuhan kuasa Kristus yang dianugerahkan kepada Gereja-Nya. Namun,

pemegang dan pelaksana kewenangan itu 7di dunia ini pada praktiknya direservasi pada

pribadi Paus saja, selaku pengganti Rasul Petrus dan wakil Kristus di dunia, meski banyak

permintaan dari berbagai penjuru dunia agar kuasa itu juga diperluas pemberiannya

kepada otoritas lain di bawah Paus, minimal kepada para Uskup.191 190 Chiappetta, Il

Codice di Diritto Canonico, hlm. 417. 191 L. Sabbarese, Lo Scioglimento dei Matrimoni



Non-sacramentali “in favorem fidei”, Urbaniana Univ. Press, 1Città del Vaticano 2005, hlm. 8

(Prefazione). Ada tipe perkawinan tertentu yang sifat tak-terputuskannya sedemikian

mutlak,192 baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik, sehingga 50tidak dapat diputus

oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian. Bahkan,

Paus pun tidak memiliki kuasa 6dan tidak mendapatkan dari Kristus Tuhan kuasa untuk

memutusnya. 16Jenis perkawinan itu ialah perkawinan yang sah antara 2 (dua) orang

terbaptis (ratum) dan sudah terkonsumasi atau disusul dengan persetubuhan khas suami-

istri (consummatum) (kan. 1141). Termasuk juga dalam tipe perkawinan itu (a) perkawinan

campur yang sah antara seorang terbaptis 4dan seorang non-baptis, yang terkonsumasi

sesudah pembaptisan pihak non-baptis, (b) perkawinan natural yang legitim antara dua

orang non-baptis, yang terkonsumasi sesudah pembaptisan kedua pihak. Kemutlakan itu

terkait dengan sakramentalitas dan konsumasi, yang membuat perkawinan itu

melambangkan secara penuh dan sempurna persekutuan yang tak-terceraikan antara

Kristus dan Gereja-Nya (Ef 5:21 dst.). 4Dengan kata lain, sakramentalitas dan konsumasi

memberikan kepada perkawinan kristiani kepenuhan dan kesempurnaan, sehingga tidak

dimungkinkan adanya pemutusan oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa

pun. 8Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa baik Kitab Suci maupun Tradisi tidak

mengenal adanya kewenangan Paus untuk memutus perkawinan ratum dan

consummatum. Praksis tetap 7yang dilakukan oleh Gereja menunjukkan pemahaman yang

pasti mengenai Tradisi bahwa kuasa itu tidak ada. Bahasa 8dan ungkapan yang tegas dari

para Paus hanyalah menggemakan secara setia dan menginterpretasikan secara autentik

keyakinan permanen Gereja itu. Karena itu, doktrin bahwa kuasa Paus tidak diperluas untuk

merambah perkawinan sakramental yang ratum dan consummatum, diajarkan 12oleh

Magisterium Gereja sebagai doktrin yang harus dipegang secara definitif, sekalipun tidak

dinyatakan secara meriah dalam satu tindakan definitif.193 Selanjutnya, Gereja memiliki

kuasa untuk memutus perkawinan yang 4sifat tak- terputuskannya bisa dikatakan tidak

mutlak, yakni (a) perkawinan sah antara dua orang terbaptis (ratum dan sakramental),

namun belum terkonsumasi (non-consummatum), atau (b) perkawinan natural dan legitim



antara 442 (dua) orang tidak dibaptis (non- sakramental), sekalipun sudah terkonsumasi,

demi iman salah satu pihak yang kemudian dibaptis. Perkawinan-perkawinan itu bisa dirinci

6dan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. 192 Istilah “mutlak” digunakan di sini

dengan berinspirasi dari kodeks lama (1917) yang menyebut perkawinan belum

terkonsumasi dengan istilah “belum disempurnakan dengan konsumasi” (nondum

consummatione completum est). Sedangkan yang terkonsumasi disebut “sudah terjadi

tindakan konjugal antara suami-istri” (inter coniuges locum habuerit coniugalis actus).

Kodeks aktual merumuskan 6hal yang sama secara berbeda. Lihat penjelasannya dalam bab

mengenai tipologi perkawinan. 193 Dikutip oleh Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico,

hlm. 419. Pertama, 4atas alasan yang wajar Paus berwenang memutus perkawinan non-

consummatum antara orang-orang yang telah dibaptis (Katolik-Katolik, Katolik-kristen,

kristen-kristen), atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis (Katolik-hindu,

kristen-islam). Sekalipun belum terjadi konsumasi, ikatan nikah sebenarnya sudah tercipta

secara sah dan bersifat stabil, sehingga menjadi halangan yang sifatnya menggagalkan

bagi pernikahan berikutnya (bdk. kan. 1085, §1). Namun, berhubung konsumasi yang

seharusnya menjadikan suami-istri itu “satu daging” belum terjadi, maka sifat tak-

terputuskan perkawinan itu bisa dikatakan belum mutlak, karena belum menjadi

perwujudan simbolis 1yang sempurna dan penuh dari relasi kemempelaian Kristus dan

Gereja-Nya. Pemutusan dilakukan atas permintaan kedua pihak atau salah seorang dari

antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya (lih. kan. 1142). Pemutusan

diberikan oleh Paus dalam bentuk dispensasi, dengan menepati prosedur 6yang ditetapkan

dalam kan. 1697-1706. Kedua, Gereja memasukkan ke dalam kodeks (kodifikasi) kebijakan

yang pernah diambil oleh Rasul Paulus untuk jemaatnya di Korintus (lih. 1 Kor 7:12-17).

Dalam suratnya itu Rasul Paulus memperbolehkan orang yang bertobat dan memberikan

diri dibaptis untuk menganggap diri “bebas”, jikalau pasangannya yang tetap tidak dibaptis

itu “meninggalkannya” atau “menceraikannya”, alias tidak mau melanjutkan 35hidup

bersama sebagai suami-istri dengannya. Namun, jika pasangannya tetap mau hidup

bersama sebagai suami-istri, pihak yang telah menerima pembaptisan tidak boleh



menceraikannya. 15Dengan kata lain, perkawinan yang telah diteguhkan secara legitim

menurut hukum kodrat itu tetap bersifat tak-terceraikan. Namun, kelangsungannya

bergantung pada sikap dan tindakan pasangannya yang tidak dibaptis. Jika ia pergi, maka

pihak yang menerima baptisan boleh menganggap diri bebas, alias 4tidak terikat oleh

pasangannya itu. Kebijakan itu sekarang terdapat dalam kan. 1143, §1 yang berbunyi:

57“Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang tak dibaptis diputus berdasarkan

privilegium paulinum demi iman pihak yang telah menerima pembaptisan, oleh kenyataan

bahwa pihak yang telah dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan baru, asalkan pihak

yang tak dibaptis itu pergi”. Selanjutnya, menurut kan. 1143, §2 pihak tak dibaptis dianggap

pergi, jika (a) ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis, atau (b) tidak mau

hidup bersama dengan damai tanpa menghina Pencipta. “Mau 38hidup bersama dalam

damai” berarti memberikan kebebasan penuh kepada pasangan yang dibaptis untuk

menghidupi iman kristianinya, mendidik anak dalam iman itu, tidak menjadikan pertobatan

dan pembaptisan pasangannya sebagai motif pertengkaran, objek caci-maki atau olok-

olokan, dan perlakuan semena-mena. Sedangkan “hidup tanpa menghina Pencipta” berarti

bahwa pasangan 1yang tidak dibaptis tidak lagi melanjutkan cara hidup poligamistik, tidak

menuntut pasangan yang dibaptis untuk berpartisipasi dalam praktik imoral, penyembahan

berhala, tidak menghalangi pendidikan kristiani bagi anak-anak, dan sebagainya. Namun,

privilegium paulinum tidak bisa diaplikasikan bila pihak yang dibaptis memberi 5alasan

yang wajar kepada pasangannya yang tak dibaptis untuk pergi, misalnya karena ia sendiri

melakukan dosa perzinaan atau perselingkuhan.194 “Kepergian” pasangan 2yang tidak

dibaptis dipastikan secara definitif lewat interpelasi. Interpelasi ini dituntut demi sahnya

perkawinan kedua. Menurut kan. 1144, §1, interpelasi itu berupa pertanyaan 4yang diajukan

kepada pihak yang tak dibaptis, yakni (a) apakah ia sendiri mau menerima baptis, (b)

apakah (kalau tidak mau dibaptis) sekurang-kurangnya mau hidup bersama dalam damai

dengan pihak yang dibaptis tanpa menghina Pencipta. Jawaban negatif atas kedua

pertanyaan itu memastikan kepergian pihak pasangan yang tak dibaptis. Selanjutnya,

peneguhan perkawinan kedua otomatis memutus ikatan perkawinan yang pertama. Ketiga,



Gereja Katolik juga memutus perkawinan sah antara seorang yang dibaptis dengan

seorang yang tak-baptis, yang diteguhkan secara Katolik dengan dispensasi atas halangan

beda-agama. Ini disebut pemutusan ikatan nikah “demi iman pihak yang dibaptis” (in

favorem fidei).195 Ditetapkan bahwa perkawinan yang diteguhkan oleh dua orang, di mana

sekurang-kurangnya salah satu pihak tidak dibaptis, dapat diputus oleh Paus demi iman,

asalkan perkawinan itu tidak terkonsumasi sesudah kedua pihak menerima

pembaptisan.196 Yang berwenang memeriksa dan menilai perkaranya ialah Kongregasi

Ajaran Iman. Jika syarat dan prosedur telah dipenuhi dan dinyatakan layak mendapat

pemutusan, Kongregasi tersebut selanjutnya mengajukan permohonan pemutusan kepada

Paus.197 Hanya Pauslah yang berhak dan berwenang memberikan anugerah (gratia)

pemutusan, sekalipun proses permohonannya dimulai di tingkat keuskupan 7oleh Uskup

diosesan. Untuk pemberian anugerah itu, dituntut bahwa pada waktu pemberiannya (i)

tidak ada kemungkinan sama sekali untuk memulihkan hidup perkawinan di 2antara kedua

pihak, (ii) pemohon bukanlah pihak yang bersalah secara eksklusif atau prevalen atas

kandasnya perkawinan itu, (iii) orang yang akan dinikahi oleh pemohon atau yang

perkawinan dengannya dimohonkan konvalidasi, bukanlah penyebab perpisahan atau

perceraian perkawinan yang akan diputus itu.198 194 Chiappetta, Il Codice di Diritto

Canonico, hlm.423. 195 Doktrin, norma, dan prosedur untuk pemutusan ini tidak

dikodifikasikan 4dalam KHK 1983, melainkan diundangkan secara khusus oleh Kongregasi

Ajaran Iman lewat Instruksi Potestas Ecclesiae, pada tanggal 30 April 2001 (dalam EV 20:

581-640). 196 Instr. Potestas Ecclesiae, art. 1. 197 Instr. Potestas Ecclesiae, art. 2. 198 Instr.

Potestas Ecclesiae, art. 4. Keempat, Gereja Katolik memutus ikatan nikah seorang laki-laki

dengan istri- istrinya (poligini simultan) dan ikatan nikah seorang perempuan dengan

suami-suaminya (poliandri simultan), bilamana 1laki-laki atau perempuan ini bertobat dan

menerima 4baptis dalam Gereja Katolik (kan. 1148, §§1-3). Sekalipun perkawinan poligini

atau poliandri tersebut dianggap sah menurut hukum agama mereka, atau hukum adat,

atau hukum sipil setempat, namun Gereja dapat memutus perkawinan non-sakramental itu,

bilamana laki-laki atau perempuan itu bertobat, menerima baptis, dan sebagai



konsekuensinya harus meninggalkan praktik poligini atau poliandri, dan selanjutnya

menghayati perkawinan menurut iman Katolik, yakni monogam dan tak-teputuskan.

29Untuk itu, sebelum diperkenankan menyambut pembaptisan, laki-laki atau perempuan itu

dituntut untuk memilih dan mengambil satu di antara istri-istrinya atau suami- suaminya,

dengan siapa ia selanjutnya mau menghayati perkawinan secara kristiani, 55sedangkan

yang lainnya dilepaskan atau ditinggalkan. Hukum Gereja menganjurkan agar laki-laki atau

perempuan itu mengambil istri atau suami yang pertama, karena yang pertamalah yang

diandaikan sah oleh Gereja menurut hukum ilahi kodrati. Namun, hukum Gereja cukup

bijak dan fleksibel. Jika berat bagi 1laki-laki atau perempuan itu untuk memilih dan

mengambil yang pertama, Gereja memperkenankannya untuk mempertahankan satu yang

dikehendakinya. Selanjutnya, Gereja memutus ikatan nikah laki-laki atau perempuan itu

dengan semua istri atau suaminya yang lain itu. Selanjutnya, menurut 2kan. 1148, §2

sesudah pembaptisan harus diadakan tata- peneguhan perkawinan secara legitim (kan.

1108, §§1-2). Jika 18istri atau suami yang dipertahankan itu adalah seorang yang tak-baptis,

maka harus dipenuhi juga ketentuan- ketentuan mengenai perkawinan campur (kan. 1125;

1127). Dalam kasus-kasus lain harus dipenuhi 5ketentuan lain yang menurut hukum perlu

ditepati. Dalam kasus seorang poligam yang bertobat dan dibaptis, Ordinaris wilayah,

dengan memerhatikan keadaan moral, sosial, ekonomi setempat serta orang-orangnya,

hendaknya mengusahakan agar cukup terjamin keperluan istri pertama serta istri-istri lain

yang dilepaskan, menurut ukuran keadilan, cinta kasih kristiani dan kewajaran kodrati (kan.

1148, §3). Kelima, Gereja juga mengaplikasikan pemutusan ikatan nikah yang sah pada

kasus seseorang 1(laki-laki atau perempuan) yang tadinya tak-baptis, kemudian menerima

baptis dalam Gereja Katolik, di mana orang itu setelah penerimaan baptis tidak 5dapat

memulihkan kehidupan bersama dengan pasangannya yang tak-baptis, karena penahanan,

pemenjaraan, deportasi, pengejaran religius atau politis (kan. 1149).199 199 Kebijakan dan

praksis ini dimulai 32oleh Paus Gregorius XIII lewat Konstitusi Populis tertanggal 1 Januari

1585. Beliau menghadapi banyak kasus perpisahan suami-istri, 1yang diakibatkan oleh

deportasi para budak dari Angola, Ethiopia, Brasilia, dan lain-lain oleh negara-negara



penjajah untuk dijadikan budak di daerah-daerah terpencil (jajahan baru). Kebijakan ini

Dalam privilegi paulinum perpisahan suami-istri disebabkan oleh kehendak 4pihak yang

tidak dibaptis. Sedangkan dalam kasus yang sedang kita bahas ini, perpisahan disebabkan

oleh tindakan orang lain. Pemenjaraan atau pengejaran tidak hanya mencabut kebebasan

seseorang, melainkan juga mencabut kemungkinan bagi pasangan suami-istri 1untuk hidup

bersama dalam perkawinan. 7Dalam kasus-kasus tertentu situasi dan kondisi ini

memberikan privilegi bagi salah satu pasangan yang kemudian menerima pembaptisan

dalam Gereja Katolik. Pemutusan ikatan 4nikah ini bisa dikatakan merupakan kombinasi

antara privilegi iman dan dispensasi super rato. Selanjutnya, ada beberapa hipotese kasus.

(i) Pihak yang ditinggal di rumah pada awalnya tidak dibaptis, kemudian sekarang

menerima pembaptisan dalam Gereja Katolik. Sementara itu, pihak yang ditahan,

dipenjarakan, atau dikejar-kejar itu tetap tidak dibaptis. Jika demikian, pemutusan

perkawinan terjadi demi hukum (ipso iure), demi menguntungkan iman pihak yang

menerima pembaptisan. Pemutusan terjadi lewat peneguhan perkawinan baru pihak

Katolik, tanpa ada persyaratan 1apa pun yang lain. (ii) Pihak yang dipenjarakan atau dikejar-

kejar 5menerima baptis dalam Gereja Katolik, misalnya di tempat pelariannya, sedangkan

yang ditinggal di rumah tetap tak-dibaptis. Kasus ini sama dengan yang pertama, sehingga

pemutusan ikatan nikah juga terjadi ipso iure demi iman pihak yang dibaptis melalui

peneguhan nikah yang kedua. (iii) Yang ditinggal di rumah menerima pembaptisan dalam

Gereja Katolik, sementara itu pasangannya yang dikejar-kejar juga menerima pembaptisan

6di tempat yang terpisah dan pada kesempatan yang berbeda, entah pembaptisan Katolik

ataupun non-Katolik. 4Secara doktrinal perkawinan sah natural mereka berubah menjadi

perkawinan sah sakramental. Selanjutnya, hipotese ketiga di atas memiliki 3 (tiga)

kemungkinan berikut. (a) Jika pembaptisan orang yang dikejar-kejar itu terjadi “sesudah”

pernikahan kedua dari pasangannya yang telah lebih dulu dibaptis Katolik, 6maka tidak

perlu dipersoalkan apakah terjadi konsumasi atau tidak di antara pasangan yang sekarang

sudah sama- sama dibaptis itu. Ini karena perkawinan kedua telah memutus ikatan nikah

pertama. Jadi, pasangan yang dikejar-kejar sudah memiliki “status liber” lewat pemutusan;



ia pun bebas menikah lagi. (b) Sebaliknya, jika pembaptisan orang yang dipenjara atau

dikejar-kejar itu terjadi sebelum perkawinan kedua dari pasangannya yang sudah lebih

dulu Katolik, maka perlu diperiksa dengan teliti apakah telah terjadi konsumasi atau tidak

di antara mereka berdua, setelah kedua-duanya sama-sama dibaptis. Jika pasangan yang

sudah sama-sama dibaptis itu bertemu dan tinggal bersama sekalipun 9untuk waktu yang

sangat singkat, serta terjadi konsumasi di antara mereka, maka kemudian dikenal dengan

sebutan privilegium gregorianum, yang dikodifikasi dalam KHK 1917, 5kan. 1125, dan

dipertahankan dalam kodeks aktual. perkawinan yang sah dan sakramental itu menjadi

consummatum. Perkawinan ratum et consummatum mutlak tidak bisa diputuskan, bahkan

oleh Paus sekalipun (kan. 1141). (c) Sebaliknya, jika ikatan nikah 1yang pertama itu sekadar

ratum, alias pasangan itu sama sekali tidak dapat memulihkan kehidupan bersama

meskipun sudah sama- sama dibaptis (= non consummatum), dikarenakan oleh penahanan

atau pemenjaraan itu sendiri, maka ikatan nikah itu bisa 4diputus oleh Paus dengan

dispensasi super matrimonio rato non consummato (kan. 1142). 11Dalam kasus ini

ketidakmungkinan untuk hidup bersama karena pemenjaraan atau pengejaran menjadi

“alasan yang wajar dan berat” untuk mengajukan dan mendapatkan dispensasi.200 Dari

semua penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Gereja tidak memiliki kuasa

6apa pun dan atas alasan apa pun untuk memutus perkawinan sakramental, sah, dan sudah

terkonsumasi. Keadaannya demikian karena sifat tak- terputuskan dari perkawinan itu

sedemikian kuat dan sempurna sehingga hanya bisa diputus 28oleh Tuhan sendiri lewat

kematian. Selebihnya, sebagai wakil Kristus di dunia Paus dapat menggunakan “kuasa

wakil”-nya itu (potestas vicaria) untuk memutus ikatan nikah yang sah (secara natural)

namun bukan perkawinan sakramental atau belum terkonsumasi. Di sini Gereja sungguh-

sungguh melakukan, atau sekurang- kurangnya menerima pemutusan 4ikatan nikah yang

sah. Pemutusan dilakukan dalam bentuk dispensasi, privilegi, atau indult kepausan. Namun,

bukan karena itu 12lalu Gereja Katolik harus dianggap sebagai pendukung perceraian, atau

tidak konsisten dengan ajarannya mengenai sifat tak-terputuskannya perkawinan. Kita

sudah melihat bahwa dalam kasus seorang pelaku poligini atau poliandri 8yang bertobat



dan dibaptis, pemutusan dilakukan justru untuk mewujudkan perkawinan yang satu dan

tak- terputuskan. Alasan dan tujuan utama dari semua praktik pemutusan nikah di atas

ialah demi menguntungkan iman (in favor of the faith), 4yakni untuk melindungi iman pihak

yang dibaptis, memberikan kepadanya hidup yang penuh kedamaian untuk menghayati

imannya, serta menghindarkannya dari 21bahaya meninggalkan iman. Tujuan fundamental

lain ialah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Iman dan keselamatan kekal jiwa- jiwa adalah

10lebih penting daripada ikatan nikah, karena relasi antara ciptaan dengan Penciptanya,

antara manusia dengan Allah adalah lebih kuat dan lebih perlu daripada relasi antar

manusia. Bagaimanapun juga pemutusan ini merupakan aplikasi yang sangat terbatas serta

terdefinisi dengan persis dan ketat, 4baik dari sudut pemegang dan pelaksana kewenangan

maupun dari sudut penanganan perkaranya. 200 A.M. Abate, Il matrimonio nella nuova

legislazione canonica, Urbaniana University Press - Paideia Editrice, Roma - Brescia 1985,

hlm. 319-320. 6. Sifat tak-terputuskan dan pisah-ranjang Kesepakatan nikah 2membentuk

perkawinan dengan ketiga unsurnya, yakni (a) ikatan nikah (matrimonial bond), (b)

sekumpulan hak dan kewajiban suami-istri yang bersumber dari ikatan nikah, dan (c)

kehidupan bersama di mana pasangan suami-istri melaksanakan atau 7mewujudkan hak

dan kewajiban itu (bdk. kan. 104; 1134-1135).201 Memelihara kehidupan bersama

(convictus coniugalis, cohabitation, common life) merupakan 2hak dan kewajiban pasangan

suami istri yang sudah terikat oleh perkawinan yang sah (kan. 1151). Hal ini bukanlah

sekadar kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum. Ungkapan yuridis tradisional

untuk common life ialah “satu ranjang, satu meja, dan satu tempat tinggal” (communio tori,

mensae, et habitationis). Inilah bentuk konkret dan visible dari status personal sebagai

suami-istri. Meskipun 8tidak termasuk dalam esensi perkawinan, kehidupan bersama ini

langsung berkaitan dengan integritas perkawinan. Dengan kata lain, tinggal 2dan hidup

bersama merupakan syarat mutlak bagi suami-istri untuk dapat membangun intima

communitas vitae et amoris, dan untuk mencapai tujuan esensial perkawinan, yakni

kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak (kan. 1055, §1).202 Common

life 16tidak termasuk dalam esensi perkawinan karena suami atau istri dapat terbebas dari



hak dan kewajiban itu jika ada alasan yang legitim (lih. kan. 1151). Inilah yang disebut

perpisahan (separation, pisah-ranjang). Ketentuan mengenai pisah-ranjang ini adalah

ciptaan hukum kanonik 10pada abad pertengahan. Menghadapi prinsip indissolubilitas

4perkawinan yang sudah baku, sistem legislasi kanonik menemukan figur pisah-ranjang

untuk memberi tempat bagi perpisahan yang legitim tanpa memodifikasi ikatan nikah yang

tetap tak-terpisahkan. 14Istilah yang digunakan waktu itu ialah divortium quoad torum,

mensam et habitationem (“perceraian menyangkut ranjang, meja makan dan tempat

tinggal”).203 Perlu diketahui sebelumnya bahwa UU Republik Indonesia mengenai

perkawinan tidak mengenal pisah-ranjang. Sedangkan menurut Pemerintah Indonesia,

44selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat

atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat

mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.204 Dengan

demikian, pisah-ranjang dilakukan dalam rangka perceraian. Akan kita lihat di sini

keterkaitan antara sifat tak-terputuskannya perkawinan dengan pisah-ranjang, serta 201 J.

Escrivá Ivars, dalam Exegetical Commentary, Cit., hlm. 1569. 202 L. Chiappetta, 31Il

Matrimonio nella Nuova Legislazione Canonica e Concordataria, Ed. Dehoniane, Roma

1990, hlm. 391. 203 Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico, hlm. 433 (catatan kaki no. 1).

204 Lih. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun

1974 17tentang Perkawinan, pasal 24, ayat (1). perbedaan antara perceraian dan pisah

ranjang dalam sistem legislasi kanonik. Apakah dengan praktik pisah-ranjang, 2Gereja

Katolik tidak melanggar doktrinnya sendiri mengenai tak-terputuskannya perkawinan?

Perpisahan suami-istri bisa berupa perpisahan de facto (de facto separation), yakni

terputusnya kehidupan bersama yang dilakukan atas kehendak 11suami atau istri itu sendiri,

entah lewat kesepakatan kedua pihak (separatio consensualis) ataupun secara sepihak

(unilateral separation). Perpisahan ini tidak mengubah atau memodifikasi sedikit pun relasi

yuridis di antara suami-istri, melainkan sekadar mengubah cohabitation mereka. Ada

beberapa de facto separation yang alasan dan tujuannya bisa dikatakan halal secara moral

dan tidak memiliki relevansi 7yuridis apa pun. Kasus-kasus yang pada umumnya terjadi



ialah suami dan istri “terpaksa” menyepakati perpisahan sementara (pisah tempat-tinggal)

karena salah satu harus 6pergi ke luar kota, ke luar pulau, atau ke luar negeri, misalnya

untuk tujuan (i) melanjutkan studi, (ii) pindah tempat tugas/ dinas, (iii) dinas militer atau

menjadi pasukan perdamaian PBB, (iv) misi kemanusiaan dengan mengabdikan 30ilmu atau

keahlian bagi negara miskin, dan sebagainya. Bisa saja terjadi bahwa suami-istri berpisah

karena alasan religius atau adikodrati, misalnya karena terpanggil untuk mengikuti Kristus

secara 64lebih dekat dengan menjadi seorang religius. Yesus sendiri mengatakan: 46“Aku

berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan

rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orangtuanya atau anak-anaknya, akan menerima

kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan

menerima hidup yang kekal” (Luk 18:29-30). Namun, perkara ini perlu dipahami dengan

baik. Kan. 643, §1, 20 menegaskan bahwa pasangan yang masih terikat perkawinan 9tidak

dapat diterima dengan sah dalam novisiat.205 Dengan demikian, ikatan nikah merupakan

halangan untuk masuk ke dalam novisiat. Dimungkinkan adanya dispensasi dalam kasus (a)

di mana kedua pihak ingin 4masuk ke dalam tarekat religius dan mengabdikan seluruh

hidup mereka secara definitif di sana, atau (b) telah terjadi perpisahan atau perceraian sipil

oleh salah satu pihak, di mana secara definitif tidak dimungkinkan lagi pemulihan hidup

perkawinan. Pemberian dispensasi tersebut merupakan kewenangan Takhta Suci saja, yang

masih menuntut syarat-syarat khusus untuk pemberiannya. Jadi, bukan keinginan untuk

menjadi religius yang membuat suami-istri itu berpisah, melainkan 1panggilan khusus dari

Tuhan sesudah terjadinya perpisahan atau perceraian secara definitif.206 205 Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk masuk ke dalam tarekat sekular (lih. kan.721, §1, 30). 206 J.

Beyer, Il Diritto della Vita Consacrata, Ed. Àncora, Milano 1989, hlm. 296. Selain de facto

separation, perpisahan suami-istri juga bisa berupa de iure separation, yakni pemutusan

hidup bersama secara permanen atau sementara 1oleh otoritas publik yang berwenang,

setelah dilakukan verifikasi oleh otoritas tersebut mengenai 4adanya alasan yang halal bagi

perpisahan itu. Pemutusan hidup bersama ini mengandung penghentian (suspension)

beberapa hak dan kewajiban suami-istri. Perpisahan bisa ditetapkan dengan dekret Uskup



diosesan (jalur administratif) 9atau lewat putusan hakim (jalur yudisial) menurut norma-

norma hukum (lih. kan. 1692-1696). Menurut hukum kanonik, satu-satunya alasan legitim

untuk perpisahan 3suami-istri yang bersifat total dan permanen (perpetual separation) ialah

perzinaan (adultery). Dalam doktrin moral 15dan hukum Gereja Katolik perzinaan

merupakan suatu pelanggaran amat berat terhadap cinta dan kesetiaan suami-istri, yang

selanjutnya dapat mengganggu secara mendalam kehidupan dan relasi interpersonal

pasangan itu. Meski demikian, perzinaan tidak membatalkan kesepakatan nikah awal 5dan

tidak memutus ikatan nikah. Legislator gerejawi sekadar memberikan hak kepada pihak

yang tidak bersalah untuk memutus hidup bersama. Namun, ada beberapa persyaratan

mengenai perzinaan 2itu sendiri dan mengenai pihak yang tidak bersalah. Pertama,

perzinaan itu haruslah benar-benar perzinaan dalam arti materiil dan formal, serta pasti

secara moral. Kedua, perzinaan itu tidak disetujui atau tidak terjadi berdasarkan

kesepakatan pasangannya, entah secara eksplisit ataupun diam-diam, apalagi disebabkan

atau didorong oleh pasangannya sendiri, misalnya 1untuk mendapatkan keuntungan

ekonomis atau untuk tujuan pribadi lainnya. Ketiga, pasangannya itu sendiri tidak jatuh

dalam dosa yang sama. Dengan kata lain, perzinaan tidak dibalas dengan perzinaan,

sehingga menciptakan mutual compensation di antara pasangan suami-istri itu. Keempat,

pasangan 2yang tidak bersalah tidak mau mengampuni pasangannya yang berzina, entah

secara jelas ataupun secara diam-diam. Pengampunan diam-diam diandaikan terjadi, 5jika

pasangan yang tak bersalah, setelah mengetahui perzinaan itu, tetap hidup bersama secara

bebas (tidak dalam paksaan atau ketakutan) dengan bersikap sebagai pasangan (affectus

maritalis). Jika semua persyaratan itu telah terpenuhi, maka pihak yang tak bersalah, jika ia

tidak mau mengampuni dan ingin melakukan perpisahan tetap, harus mengajukan

perkaranya dalam 6 (bulan) kepada otoritas gerejawi yang berwenang. 27Dengan kata lain,

ia tidak boleh dan tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan perpisahan

permanen. Selain itu, otoritas gerejawi juga tidak langsung mengeluarkan dekret,

melainkan 5menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang

tak bersalah itu dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta tidak memperpanjang



perpisahan untuk seterusnya (lih. kan. 1152, §§2-3).207 207 L. Chiappetta, 31Il Matrimonio

nella Nuova Legislazione, hlm. 388-389. Hukum Gereja juga memberi tempat kepada

perpisahan sementara (temporary separation), dan mengaturnya dalam kan. 1153, §§1-2.

Perpisahan disebut sementara karena berlangsung hanya selama alasan berpisah 47masih

ada. Alasan perpisahan sementara dapat bermacam ragam. Kodeks 1917 mendaftar

beberapa alasan, yakni (i) 45salah satu pasangan kehilangan iman Katolik dan mendaftarkan

diri pada sekte non-Katolik (“perzinaan rohani”), (ii) salah satu pasangan memberikan

pendidikan non-Katolik kepada anak-anak, (iii) salah satu pasangan terlibat dalam aktivitas

atau organisasi kriminal dan pelaku kecurangan, (iv) 5hidup bersama dengan pasangan

dapat sangat membahayakan tubuh ataupun jiwa, (v) hidup bersama dengan pasangan

menjadi sangat berat karena pertengkaran yang terus-menerus, 23kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), atau perbudakan (kan. 1131, §1). Alasan-alasan legitim lain sebenarnya

masih bisa ditambahkan. Karena itu, dalam kan. 1153, §1 kodeks aktual menetapkan 2 (dua)

kategori alasan 6yang bersifat umum, yang bisa menampung semua alasan tersebut di atas

dan alasan-alasan lain. Kedua alasan itu ialah (a) 5salah satu pasangan menyebabkan

bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau (b) salah satu pasangan

membuat hidup bersama terlalu berat.208 Semua alasan ini memberi justifikasi pada

perpisahan suami-istri, namun harus mendapat otorisasi 2dari Ordinaris wilayah (persisnya

Uskup diosesan, bdk. kan.1692, §§1-2). Jadi, berdasarkan hakikat perkawinan itu sendiri dan

relevansi sosial-religiusnya, perpisahan sementara suami-istri menuntut intervensi (dekret)

Uskup diosesan, bukan sebagai urusan privat suami-istri itu sendiri yang diputuskan secara

manasuka.209 Namun, bila penundaan dekret Uskup membahayakan, maka perpisahan

dapat langsung dilakukan atas inisiatif dan kewenangan 5pihak yang tak bersalah (kan.

1153, §1). Meski demikian, ia tetap harus mengajukan permohonannya secara formal

kepada Ordinaris wilayah. Selanjutnya, bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama

harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh otoritas gerejawi (kan. 1153, §2). Dari semua

penjelasan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai tempat “perpisahan

suami-istri” dalam konsep tentang sifat tak-terputuskannya perkawinan. Kita juga bisa



melihat perbedaan antara perpisahan suami-istri dan perceraian. 208 Dengan demikian,

sekadar sakit kronis atau tak tersembuhkan 45dari salah satu pasangan, bukanlah

merupakan alasan yang legitim bagi pasangan lain untuk melakukan pisah-ranjang. Justru

sebaliknya, 11dalam kondisi seperti itu pasangan yang sehat memiliki kewajiban moral

untuk membantu dan melayani pasangannya yang sakit. Jika penyakit itu menular dan

membahayakan hidup pasangan dan anak-anak, barulah 64hal itu menjadi alasan yang

legitim untuk memohon izin pisah-ranjang. Namun, dalam kasus ini pun pasangan yang

sehat tetap harus mengupayakan bantuan dan pelayanan bagi pasangannya yang sakit,

sebagai perwujudan kewajiban perkawinan dan cinta-kasih kristiani (lih. Chiappetta, 31Il

Codice di Diritto Canonico, hlm. 434-435, catatan kaki no. 2). 209 Chiappetta, Il Matrimonio

nella Nuova Legislazione, hlm. 390. a. Dari sudut motif atau alasan, barangkali tidak ada

perbedaan besar antara perpisahan dan perceraian. 1Dengan kata lain, motif atau alasan

perceraian bisa identik dengan alasan perpisahan, sekalipun alasan perceraian bisa lebih

bervariasi bergantung pada penilaian dan keputusan subjektif pasangan itu sendiri. Namun,

dalam sistem legislasi Gereja Katolik perpisahan suami-istri, baik yang permanen maupun

yang sementara, 50tidak sama dengan perceraian. Perceraian selalu merupakan

kesepakatan bersama atau keputusan sepihak 11antara suami dan istri untuk mengakhiri

perkawinan atau ikatan nikah. Sebaliknya, sifat tak terputuskannya perkawinan tidak

terpengaruh oleh perpisahan suami-istri. 4Dengan kata lain, perpisahan tidak mengurangi

dan tidak memodifikasi ikatan nikah yang sudah sah dan tak-terputuskan. Perpisahan

permanen pun tidak dapat dipahami sebagai identik dengan perceraian. Jadi, perpisahan

tetap menjaga keutuhan ikatan nikah yang sudah tercipta itu, sehingga tidak memberi hak

atau kewenangan apa pun kepada 77suami atau istri, baik yang bersalah maupun yang

tidak bersalah atas bubarnya perkawinan pertama, untuk menikah lagi. b. Dalam

perpisahan permanen atau sementara pasangan yang tidak bersalah sangat dianjurkan

untuk mengampuni pasangannya. Demikian pula, 2pihak yang bersalah terikat kewajiban

untuk melakukan introspeksi diri, tidak melakukan hal-hal yang semakin menjauhkan

dirinya dari pasangannya yang sah, dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan



pasangannya. Dengan semangat dan sikap timbal- balik seperti itu, 5hidup bersama

sebagai suami-istri bisa dipulihkan lagi, dan dengan demikian pihak yang tidak bersalah

melepaskan haknya untuk berpisah (lih. kan. 1152; 1155). Jadi, di dalam 12perpisahan, suami

dan istri pertama-tama terarah untuk memulihkan kehidupan perkawinan. Meskipun halnya

sangat sulit dan berat, namun itulah kekhasan dan kekuatan cinta-kasih kristiani. Ketentuan

ini mencerminkan kepedulian pastoral legislator 9gerejawi. Dalam kasus perzinaan pihak

yang tidak bersalah memiliki “hak” untuk memutus secara permanen kehidupan bersama

dengan pasangannya yang bersalah. Demikian juga sebaliknya, 1pihak yang bersalah

kehilangan hak atas kehidupan bersama dengan pasangannya yang tidak bersalah. Namun

bagi pihak pasangan yang tak bersalah, “hak” atas perpisahan tidak sama dengan

“kewajiban”. Karena itu, ia dapat 6dengan bebas dan atas dorongan kehendaknya sendiri

melepaskan hak itu, dan memilih untuk mengampuni pasangannya yang bersalah dan

memulihkan kehidupan perkawinan. Jika demikian, 1pihak yang bersalah harus menyambut

dengan gembira pengampunan pasangannya, kembali kepada komitmen awal dan

merestorasi kehidupan perkawinan. Bisa jadi pemulihan hidup bersama menjadi sesuatu

yang tidak mungkin sama sekali. Situasi luar biasa atau kekecualian bisa menjadi

penyebabnya, yakni ketika salah satu pihak mengucapkan kaul kebiaraan untuk menjadi

religius, atau menerima tahbisan imam untuk menjadi klerikus. Perubahan status ini harus

mendapat persetujuan yang jelas dari 2pihak yang tidak bersalah. Sebaliknya, bila yang

menjadi religius atau imam itu 12adalah pihak yang tidak bersalah, perubahan status ini

tidak membutuhkan otorisasi dari pasangan yang bersalah, karena perzinaannya membuat

dia kehilangan semua hak dalam kaitan dengan pasangannya yang tak bersalah.210

Konsep dan semangat 6tersebut di atas tidak terdapat di dalam perceraian. Perceraian

selalu dipahami sebagai sikap definitif dua pihak atau satu pihak untuk tidak melanjutkan

lagi perkawinan, dan bahkan mengandung kehendak untuk memutus selama-lamanya

ikatan nikah. Tidak ada wacana untuk rekonsiliasi, karena biasanya pihak-pihak yang sudah

mendapatkan surat cerai sipil memikirkan 4untuk menikah lagi dengan orang lain, atau

dengan pasangan selingkuhannya. c. Dalam legislasi kanonik, perpisahan bukanlah langkah



awal menuju perceraian, sekalipun perceraian sering kali didahului dengan perpisahan

unilateral atau berdasarkan 5kesepakatan kedua pihak. Perpisahan diatur dalam rangka

14menjunjung tinggi harkat dan martabat perkawinan, serta untuk memulihkan kehidupan

perkawinan. Sebaliknya, perceraian menutup jalan dan kehendak bagi pulihnya perkawinan.

Sekiranya terjadi bahwa beberapa waktu setelah perceraian sepasang suami-istri rujuk

kembali, maka itu sebenarnya adalah perpisahan, bukan perceraian, dan 1pada waktu itu

pasangan tersebut seharusnya tidak menempuh jalan radikal perceraian, melainkan

perpisahan. d. Mengingat ikatan nikah tetap utuh, alias tidak mengalami modifikasi atau

pengurangan apa pun, masing-masing pihak tetap harus menjaga kesucian perkawinan

yang telah mereka teguhkan. Utamanya pihak yang bersalah, ia tidak boleh semakin leluasa

melakukan perzinaan, sekalipun sudah ada dekret untuk perpisahan permanen bagi kedua

pihak dari otoritas gerejawi. e. Sebagaimana peneguhan nikah yang menciptakan ikatan

nikah bukanlah tindakan yang semata-mata privat, melainkan tindakan publik yang bernilai

sosial dan religius, demikian pula pisah-ranjang bukanlah tindakan privat pasangan suami-

istri, melainkan membutuhkan otorisasi dari Ordinaris wilayah melalui sebuah dekret.

Dengan demikian, ada beberapa karakteristik 32yang sama, yakni sifatnya yang publik,

formal, dan legal. f. Perpisahan memiliki dimensi yang lebih positif daripada perceraian.

Perpisahan mengandung unsur pedagogis bagi pasangan suami-istri itu, dan tidak 210 J.

Escrivá Ivars, Op. Cit., hlm. 1591. bertentangan dengan dinamika 1orang beriman untuk

selalu bertumbuh-kembang untuk mencapai kesempurnaan cinta-kasih kristiani. Pisah-

ranjang 12yang disertai dengan refleksi dan instrospeksi diri yang benar oleh kedua pihak,

lalu dilanjutkan dengan pertobatan oleh pihak yang bersalah dan pengampunan oleh pihak

yang tidak bersalah, dan diakhiri dengan pulihnya hidup perkawinan, 25semuanya itu akan

mengantar pasangan itu masuk ke dalam babak baru relasi kasih yang lebih dewasa dan

matang, serta kepada kesabaran, kerendahan hati, dan saling pengertian yang lebih besar.

Tidak jarang 3pasangan suami-istri yang melakukan pisah-ranjang berkorban untuk tidak

menikah lagi, dan bahkan mau tetap tinggal serumah, demi pendampingan dan pendidikan

anak-anak. Sekalipun relasi 17mereka sudah tidak seperti suami-istri, namun sebagai



saudara dan saudari mereka tetap kompak dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Anak-anak juga bisa belajar dari cara hidup kedua orangtuanya 19bila mereka sendiri

nantinya menikah, yakni bagaimana harus menyelesaikan konflik suami-istri tanpa

menempuh jalan radikal perceraian. III Kesepakatan Nikah da 3 (tiga) unsur fundamental

yang menentukan sahnya perkawinan in fieri 3(marriage in the making), yakni (a) kapasitas

natural pihak-pihak yang menikah, (b) kesepakatan nikah, dan (c) manifestasi legitim

kesepakatan nikah atau tata-peneguhan kanonik. Di antara ketiga unsur itu, kesepakatan

nikah adalah 6yang paling esensial dan konstitutif. Halangan-halangan nikah dan tata-

peneguhan kanonik memang merupakan elemen yang pelanggarannya dapat

membatalkan perkawinan, namun sedikit banyak kedua unsur itu bergantung pada legislasi

positif gerejawi. Lagi pula kedua-duanya dapat didispensasi 4atas alasan yang wajar, kecuali

untuk beberapa halangan nikah yang bersifat ilahi atau kodrati. Sebaliknya, kesepakatan

nikah dituntut 2oleh kodrat perkawinan itu sendiri, yang tidak dapat digantikan oleh siapa

pun dan tidak dapat didispensasi (kan. 1057, §1). Kanon 1057, §§1-2 mengatur kesepakatan

nikah sebagai unsur konstitutif perkawinan. 30Yang dimaksud dengan unsur konstitutif

ialah unsur hakiki yang sedemikian menentukan terciptanya sesuatu, sehingga kalau unsur

itu tidak ada maka tidak tercipta atau tidak ada sesuatu yang dimaksudkan.211 Adanya

doktrin dan norma hukum mengenai kesepakatan nikah menunjukkan bahwa 3dalam

hukum Gereja Katolik perkawinan dipandang sebagai sebuah kontrak atau perjanjian

yuridis, meski tanpa mengurangi sedikitpun dimensi sakramentalnya. Seorang yurist

bernama Bernádez Cantón berpendapat bahwa dalam perkawinan in fieri diterapkan semua

unsur fundamental dari “kontrak”: kesepakatan nikah sebagai pernyataan kehendak,

bilateral dan timbal-balik, antara dua orang dari kelamin yang berbeda, yang mampu

membentuk perkawinan, dan yang menghasilkan beberapa akibat hukum, yang memang

dikehendaki bersama-sama oleh kedua pihak.212 211 Kata “konstitutif” berasal dari kata

Latin constituere yang berarti membentuk, menciptakan, menjadikan, mendirikan. 212

Dalam Castaño, Art. Cit., hlm. 459-460. Paragraf pertama dari kan. 1057 mengatur fungsi

dan peranan kesepakatan nikah 8sebagai unsur konstitutif perkawinan. Sedangkan paragraf



kedua memberikan definisi dan objek atau isi yuridis kesepakatan nikah. Sebagai sebuah

ketentuan fundamental, kanon tersebut hanya mengatur definisi dan fungsi kesepakatan

nikah. Kodeks masih akan mengaturnya kembali dalam sebuah bab tersendiri, utamanya

mengenai ketidakmampuan dan cacat-cacat hukum dalam membuat kesepakatan nikah,

serta syarat dan cara menyatakan 5kesepakatan itu (kan. 1095-1107). 1. Kesepakatan

sebagai unsur konstitutif perkawinan Kanon 1057, §1 berbunyi: “Kesepakatan 15antara

orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim, membuat

perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun”. Norma

6ini diambil dari kodeks lama (KHK 1917, kan. 1081, §1) tanpa perubahan atau modifikasi

apa pun. Kalimat induk dari kanon tersebut sebenarnya singkat saja, yakni kesepakatan

antara kedua pihak membuat perkawinan (matrimonium facit partium consensus).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa yang menciptakan, membuat, dan mengawali

perkawinan ialah kesepakatan 1antara kedua mempelai. Konsensus adalah momen genetis,

elemen prinsipiil dan kreatif, causa efficiens immediata, dan 2unsur konstitutif perkawinan,

yang tidak dapat ditiadakan ataupun didispensasi. Norma prinsipiil 6itu tidak hanya

menunjukkan sifat tak-tergantikannya kesepakatan nikah, melainkan juga sentralitasnya di

dalam doktrin dan legislasi kanonik mengenai perkawinan.213 Doktrin hukum ini

didasarkan pada ajaran dogmatis Konsili Vatikan II: 2“Persekutuan hidup dan kasih suami-

istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-

hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik

kembali” (GS, 48). Kesepakatan inilah yang dimaksudkan sebagai perjanjian nikah dalam

kan. 1055, §1, dan yang harus dinyatakan di hadapan peneguh perkawinan dan diterima

oleh peneguh atas nama Gereja (kan. 1108, §2). Ada beberapa doktrin yang mewarnai dan

memengaruhi sejarah legislasi kanonik mengenai kesepakatan nikah sebelum sampai pada

norma aktual sekarang ini.214 Dalam hukum romawi unsur konstitutif atau efisien

perkawinan selalu disebut affectio maritalis yang dinyatakan melalui konsensus pihak-pihak

yang menikah. Beberapa aksioma yuridis mengungkapkan doktrin itu: nuptias enim non

concubitus sed consensus facit (“adapun 4yang membuat perkawinan adalah konsensus,



bukan kenyataan tidur 213 M. Profita, L’Incidenza della Depressione nelle Cause Canoniche

di Nullità del Matrimonio: Profili Medico-legale e Probatori, Lateran Univ. Press, 1Città del

Vaticano 2006, hlm. 109. 214 Lih. F.R. Aznar Gil, Derecho Matrimonial Canónico, vol. II:

cánones 1057; 1095-1107, 31Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca

2002, hlm. 14-18. bersama”),215 non enim coitus matrimonium facit sed maritalis affectio

(“adapun 4yang membuat perkawinan bukanlah persetubuhan, melainkan cinta-kasih

suami-istri”), sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt (“dengan kesepakatan

kedua pihak terjadilah perjanjian nikah sebagai pasangan suami-istri”). Namun, hukum

romawi memahami kesepakatan nikah 27bukan hanya sebagai unsur yang memulai

perkawinan, melainkan juga sebagai sesuatu yang berkembang secara berkelanjutan,

sehingga bilamana affectio maritalis itu habis maka terhenti jugalah perkawinan. Kodeks

Theodosian menetapkan 5kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan di hadapan beberapa

saksi sebagai unsur konstitutif untuk sahnya setiap perkawinan, meskipun tidak-adanya

formalitas tidak menjadi motif ketidaksahan perkawinan. Bagi bangsa Jerman perkawinan

7terjadi melalui penyerahan mundium atau otoritas. Maksudnya, 34orang yang memiliki

otoritas atas seorang perempuan, entah ayahnya ataupun anggota laki-laki dalam

keluarganya, menyerahkan mundium kepada calon suami yang bermaksud menikahi

perempuan itu melalui sebuah kontrak, biasanya disertai dengan penyerahan mas kawin,

berhubung unsur fundamentalnya ialah penyerahan (traditio) mempelai perempuan.

Perkawinan tidak membutuhkan penyempurnaan apa pun sesudah momen penyerahan

mempelai perempuan itu. Gereja katolik mengikuti 6secara garis besar doktrin hukum

romawi, bahwa satu- satunya unsur pencipta perkawinan adalah kesepakatan pihak-pihak

yang menikah. Misalnya, Paus Nikolas I (tahun 866) menegaskan: “Sufficiat secundum leges

solus eorum consensus, de quorum coniunctionibus agitur: qui consensus si solus in nuptiis

forte defuerit, cetera omnia, etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur, Ioanne

Chrysostomo magno doctore testante, qui ait: «matrimonium non facit coitus, sed

voluntas»”. Namun, dengan diakuinya kompetensi legislatif Gereja atas perkawinan secara

eksklusif 30dan universal pada abad pertengahan, malah muncul kesulitan untuk



menetapkan satu kesatuan doktrin, berhubung adanya dua model konsep yang berbeda

antara hukum romawi dan hukum Jerman berkenaan dengan perkawinan. Ada 2 (dua)

persoalan fundamental: 6di satu pihak menentukan unsur-unsur konstitutif esensial

perkawinan, dan di lain pihak menentukan momen penyempurnaan ikatan yuridis. Kedua

persoalan itu 14juga terkait dengan karakter sakramental perkawinan, dan terutama dengan

sifat tak-terputuskannya perkawinan. Dengan adanya doktrin bahwa momen

penyempurnaan perkawinan adalah konsumasi, maka muncul persoalan apakah

kesepakatan nikah 18harus dipandang sebagai satu- satunya unsur yang penting dan

mencukupi untuk terciptanya perkawinan, ataukah sebagai unsur 19yang perlu namun

bukan satu-satunya yang mencukupi. Ada 2 (dua) sekolah atau aliran hukum yang

kemudian memainkan peranan. Sekolah Bologna, yang memengaruhi Gratianus dan

banyak kanonis lain, membedakan 215 Ulpianus, Liber 30 D. de R.J. 50, 17. antara

matrimonium initiatum dan matrimonium ratum. Yang pertama 2berarti bahwa perkawinan

“dimulai” atau terbentuk dengan konsensus atau perjanjian kedua pihak, yang bisa

diwujudkan dengan janji tentang sesuatu saat ini (sponsalia de praesenti) atau janji tentang

sesuatu ke depan (sponsalia de futuro). Yang kedua berarti perkawinan di- ratifikasi dan

bersifat tak-terputuskan, yang menuntut relasi seksual khas suami-istri. Dengan mengikuti

tradisi hukum Jerman, para kanonis ini berpendapat bahwa tidaklah cukup sekadar

kesepakatan nikah 1antara kedua mempelai, melainkan juga perlu relasi seksual di antara

mereka. Hanya oleh relasi seksual itu perkawinan menjadi ratum, indissoluble, dan

melambangkan kesatuan sempurna 2antara Kristus dengan Gereja-Nya dalam inkarnasi.

Karena itu, perkawinan yang sekadar “dimulai” tidak disebut 8ratum bila tidak terjadi relasi

seksual suami-istri, sehingga bisa diputus dalam situasi dan kondisi tertentu. Petrus

Lombardus, seorang wakil dari sekolah Paris, berangkat dari tradisi hukum romawi 2dan

menegaskan bahwa causa efficiens satu-satunya bagi perkawinan ialah kesepakatan nikah

kedua pihak, sedangkan relasi seksual suami-istri (copula coniugalis) tidak termasuk esensi

perkawinan. 3Dengan kata lain, perkawinan sudah sempurna berkat kesepakatan nikah

yang sudah dinyatakan secara legitim. Ia juga membedakan 442 (dua) macam kesepakatan,



yakni dinyatakan dengan kata-kata “sekarang” dan dengan kata-kata “di masa mendatang”.

1Yang terakhir ini hanyalah janji pertunangan yang bisa diputus dengan mudah, sedangkan

yang pertama sungguh-sungguh merupakan perkawinan yang tak-terputuskan, tanpa

bergantung apakah suami-istri sudah melakukan relasi seksual suami-istri atau belum.

Petrus Lombardus meringkas ajaran Hugo de Victor dan beberapa kanonis sebelumnya

dengan mengatakan: “Consensus cohabitationis, vel carnalis copulae non facit coniugium,

sed consensus coniugalis societatis”. Tentu saja dualisme 10semacam itu tidak bisa diikuti

untuk menentukan konsep fundamental bagi hukum perkawinan. Diperlukan satu posisi

yang tegas, baik secara teoritis maupun praktis. Karena itu, muncul upaya-upaya untuk

mengharmoniskan kedua posisi itu, dalam rangka menentukan kapan persisnya ikatan

nikah terbentuk. Secara progresif dan semakin diperkaya dengan banyak argumen lain,

pelan-pelan konsep yang menonjol ialah prinsip konsensual, yaitu bahwa perkawinan

terbentuk oleh kesepakatan pihak-pihak pada “saat ini” dan secara timbal-balik, meski

menjadi tak-terputuskan secara absolut berdasarkan konsumasi perkawinan lewat relasi

seksual suami-istri. Paus Aleksander III (1159-1181) menerima konsep tersebut, meski

masih mengikuti juga ajaran Gratianus, bahwa perkawinan belumlah sempurna sampai

terjadinya “kesatuan daging” (unitas carnis) antara suami-istri, 25dengan memberi

kesempatan kepada salah 40satu pihak untuk bertobat sebelum mereka mengonsumasi

perkawinan. Demikian pula Paus Urbanus III (1185-1187) memberi kebebasan kepada

pihak-pihak yang menikah untuk berpisah bila salah satu dari mereka terkena penyakit

lepra sebelum mengonsumasi perkawinan. Akhirnya, 2Paus Innocentius III (1179-1180) dan

Paus Gregorius IX (1227-1241) menetapkan dengan tegas dan jelas prinsip fundamental

perkawinan ‘consensus facit nuptias’. Selanjutnya, sejak abad ke-13 Gereja menerima

secara definitif prinsip umum bahwa faktor pembentuk perkawinan adalah kesepakatan

nikah 5pihak-pihak, yang dinyatakan lewat kata-kata dalam bentuk sekarang (sponsalia de

praesenti). Unsur konsumasi tidak dibuang, melainkan juga memiliki peranan yang sangat

menentukan, yakni tidak-adanya unsur itu membuat perkawinan bisa 4diputus oleh Paus

atas alasan yang wajar. 2. Syarat dan Karakteristik Kesepakatan Nikah Menurut kan. 1057,



§1 kesepakatan nikah bukanlah sembarang kesepakatan, melainkan kesepakatan antara

7orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas yang ditentukan oleh hukum. Agar

sungguh-sungguh bisa disebut kesepakatan yang menciptakan perkawinan, subjek

pelakunya haruslah 3orang yang menurut hukum mampu (habilitas iuridica). Selain itu,

kesepakatan nikah harus dinyatakan secara legitim (legitima manifestatio). Namun, definisi

kesepakatan nikah sendiri diberikan dalam paragraf 2 dari kan. 1057: “Kesepakatan nikah

ialah 15perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan

saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik

kembali”. Dari kedua paragraf itu kita bisa menarik beberapa syarat dan karakteristik

kesepakatan nikah. 2.1 Syarat-syarat kesepakatan nikah Syarat pertama kesepakatan nikah

ialah bahwa tindakan itu harus merupakan suatu perbuatan kehendak (actus voluntatis,

actus voluntarius). Hal ini sebenarnya bukan sekadar syarat, melainkan definisi dari

kesepakatan nikah. Kesepakatan nikah merupakan perbuatan khas manusia (actus

humanus) 1yang keluar dari akalbudi yang paham dan sadar, timbul dari kehendak yang

bebas, yang ditujukan kepada objek tertentu. Persyaratan ini merupakan konkretisasi atau

aplikasi dari norma kan. 124, §1 mengenai sahnya sebuah tindakan yuridis.216 Tindakan

yuridis bisa diartikan sebagai tindakan manusia yang berdimensi sosial, yang dilakukan dan

dinyatakan secara legitim, untuk mana hukum mengakui dan memberikan efek-efek yuridis

tertentu. Perjanjian nikah 11antara seorang pria dan seorang wanita jelas-jelas merupakan

tindakan yuridis, karena di sana terjadi perjanjian bilateral di mana dua kehendak berpadu

menjadi satu perbuatan kehendak yang sama, untuk saling menyerahkan dan menerima

32diri dalam perkawinan. 216 Kan. 124, §1 berbunyi: 4“Untuk sahnya tindakan yuridis

dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, dan agar dalam tindakan itu

terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, dan pula agar ada segala formalitas

serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu.” Persyaratan di atas

masih mengandung syarat-syarat lain. Sebagai human act, kesepakatan nikah menuntut

adanya pengetahuan atau kapasitas subjek pelaku dalam menggunakan akalbudinya

(kapasitas kognitif atau intelektif). Akalbudi seseorang harus dapat memahami dan menilai



1apa yang menjadi objek substansial dari tindakannya. Melalui pemahaman dan

penilaiannya itu akal budi menginformasi, menerangi, dan mengusulkan kepada kehendak

agar memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, objek kehendak lalu identik

dengan objek yang ditangkap, dipahami, dan dinilai sebelumnya 10oleh akal budi. Dengan

kata lain, seseorang menghendaki apa yang diperkenalkan oleh akal budinya. Tak kenal

maka tak sayang (nil volitum quin praecognitum). Kan. 1095, 10 menentukan lebih lanjut

cacat kapasitas intelektual, 4yang membuat seseorang tidak mampu membuat kesepakatan

nikah, atau yang membuat kesepakatan nikahnya mengalami cacat hukum dan annulable.

Selain itu, sebagai human act kesepakatan nikah harus keluar dari kehendak bebas (libera

voluntas), yakni persetujuan batin yang riil, positif, dan bebas seutuhnya untuk

mengaktualisasikan sesuatu. Dengan keputusan dalam kehendak batiniah yang bebas

itulah seseorang melakukan autodeterminasi (menentukan nasib sendiri) dengan memilih

melakukan ini dan bukan 1itu, sesuai dengan yang diusulkan oleh pemahaman akal

budinya. Kehendak harus mengalami dan menikmati kebebasan untuk melakukan

valorisasi, estimasi, dan penilaian spekulatif-praktis mengenai objek kehendak, yakni

perkawinan dengan pasangan tertentu. Kehendak batin ini bisa bervariasi: sempurna atau

kurang sempurna, langsung atau tak-langsung, spontan atau terbatas, aktual atau virtual,

habitual atau interpretatif, tersembunyi atau terekspresikan, dan sebagainya. Kan. 1095, 20

menentukan lebih lanjut cacat berat yang menghalangi proses memilah dan memilih,

menilai dan membuat keputusan dalam kehendak batin itu. Selain oleh faktor internal,

kehendak bebas juga bisa diganggu secara berat atau ditiadakan 4sama sekali oleh faktor

eksternal, yakni paksaan dan ketakutan berat (kan. 1103). Semua faktor itu membuat cacat

kesepakatan nikah. Syarat kedua kesepakatan nikah ialah adanya intensi 1yang benar dan

ditentukan. Maksudnya, intensi atau kehendak itu haruslah aktual atau sekurang-kurangnya

virtual, tidak sekadar interpretatif atau habitual, dan tertuju kepada terwujudnya efek

yuridis, 7yang oleh hukum dikaitkan dengan tindakan tertentu (= kesepakatan nikah).

Syarat ketiga ialah bahwa kesepakatan itu tertuju kepada 30suatu objek tertentu. Setiap

konsensus dibedakan dan di-spesifikasi-kan oleh objeknya. Menurut kan. 124, §1, sebuah



tindakan yuridis barulah sah bila memenuhi 1semua unsur esensial dan konstitutif tindakan

itu, yang menjadi objek langsung kehendak manusia. Selanjutnya, apakah objek khas

kesepakatan nikah? Manakah unsur-unsur esensial dan konstitutif dari objek kesepakatan

nikah? 4Dalam kodeks lama objek esensial kesepakatan nikah terlalu dilihat secara

materialistik, kontraktualistik, biologis, dan prokreasionistik, yaitu serah-terima hak secara

tetap dan eksklusif atas tubuh pasangan yang diarahkan pada tindakan yang sesuai untuk

kelahiran anak (ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad

prolis generationem) (KHK 1917, kan. 1081, §2). Akibat dari konsep tersebut ialah

pembedaan antara momen inisial terciptanya perkawinan 4(matrimonium in fieri) dan

status atau persekutuan suami-istri yang lahir darinya (matrimonium in facto esse). Esensi

dari perkawinan in fieri ialah serah-terima hak atas tubuh pasangan. Dengan demikian,

konsep yuridis korporalistik mendasari dan menentukan realita perkawinan itu sendiri. Dari

sini juga lahirlah hierarki tujuan-tujuan perkawinan; tujuan primer perkawinan 2ialah

kelahiran dan pendidikan anak, sedangkan tujuan sekundernya ialah agar suami-istri saling

menolong dan saling memberikan hak atas tubuhnya untuk relasi seksual suami-istri.

Menjadi tidak 6penting dan tidak relevan unsur cinta-kasih suami-istri, sehingga

perkawinan yang dilangsungkan untuk meluapkan kebencian terhadap pasangan masih

dianggap sah, dan seterusnya.217 Sejak tahun 1940-an konsep tersebut dikritik secara

tajam 7oleh para ahli hukum Gereja, yang mengharapkan adanya konsep kesepakatan

nikah yang lebih lengkap, berdimensi spiritual dan personalistik, dengan memerhatikan

perkembangan di bidang biologi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Pembaruan

doktrinal kemudian diwujudkan dalam Konsili Vatikan II. Kodeks 1983 2mendasarkan diri

pada ajaran Konsili tersebut, yang berbunyi: “Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang

intim, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya

sendiri, dibangun oleh perjanjian nikah atau kesepakatan pribadi yang tak dapat ditarik

kembali” (GS, 48). Jadi, objek atau isi kesepakatan nikah ialah diri pribadi pasangan itu

sendiri. Kedua pihak secara bebas 4saling menyerahkan diri dan saling menerima, saling

melengkapi dan memperkaya, sehingga menjadi “satu daging” dan membangun



persekutuan hidup sebagai suami-istri dalam semua aspeknya. Dengan demikian, konsep

kesepakatan nikah dalam KHK yang aktual lebih bersifat personalistik. Secara lebih konkret

unsur-unsur esensial dan konstitutif yang membentuk objek kesepakatan nikah 2terdapat

dalam kan. 1055 dan kan. 1056, yakni: membentuk 3persekutuan seluruh hidup antara

seorang laki-laki dan perempuan; membangun kesejahteraan suami-istri, kelahiran dan

pendidikan anak; martabat sakramental perkawinan antara dua orang terbaptis, unitas dan

tak-terputuskannya perkawinan. Unsur-unsur itulah yang harus dikehendaki secara sadar,

bebas, dan langsung 17oleh pihak-pihak yang menikah. Karena itu, bila semua atau

sebagian dari unsur-unsur 7itu tidak ada atau dibuang dengan tindakan positif oleh pihak-

pihak yang menikah, 217 Aznar Gil, Op. Cit., hlm. 24. maka kesepakatan nikahnya tidak

memiliki efek yuridis apa pun. Sebab, agar memiliki efek yuridis yang 9diakui oleh hukum,

kehendak manusia haruslah sesuai atau sepadan dengan tuntutan-tuntutan fundamental

yang telah ditetapkan lebih dulu oleh hakikat objek tindakan itu sendiri atau oleh otoritas

yang legitim.218 “Mampu menurut hukum” berarti 7mampu melakukan tindakan yuridis

berupa kesepakatan nikah. Orang yang menikah harus memenuhi semua ketentuan hukum

yang mengatur kesepakatan nikah itu sendiri. 2Sebagai perbuatan kehendak yang

melibatkan kemampuan intelektual, kemampuan kehendak dan kemampuan psikologis

(tahu dan mau bebas), kesepakatan nikah mengandung struktur dan persyaratan tersendiri

yang cukup kompleks menyangkut pribadi orang yang melakukan 15kesepakatan nikah itu.

Karena itu, kan. 1095, 10 dan 20 mendaftar dua jenis ketidakmampuan dalam membuat

kesepakatan nikah, yakni: (i) ketidakmampuan menggunakan akalbudi secukupnya, dan (ii)

42cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta

kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-

balik. Ketidakmampuan membuat kesepakatan nikah juga terdapat pada orang- orang

yang tidak mampu mengemban atau memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan

karena alasan-alasan psikis (kan. 1095, 30). Jadi, sekalipun ketidakmampuan 10itu berkaitan

dengan penghayatan hidup pernikahan, namun alasan psikis yang menjadi penyebabnya

sudah dimiliki sebelum pernikahan, sehingga akhirnya dapat dikatakan bahwa orang yang



bersangkutan sebenarnya tidak mampu membuat kesepakatan nikah 42karena alasan-

alasan psikis tersebut. Sekalipun orang 7mampu melakukan tindakan yuridis yang disebut

kesepakatan nikah, kesepakatan nikahnya bisa dianggap cacat hukum dan karenanya tidak

menciptakan perkawinan, kalau ia mengalami ketidaktahuan, kekeliruan, tipu-muslihat,

paksaan atau 9ketakutan besar, atau melakukan simulasi dan eksklusi dalam kesepakatan

nikahnya. Semuanya ini diatur oleh hukum Gereja dalam kan. 1096-1103. Tidaklah mungkin

kita membahasnya sekaligus semua di sini.219 “Mampu menurut hukum” kiranya juga

berarti 25bahwa seseorang yang akan membuat kesepakatan nikah tidak terikat atau

terkena halangan apa pun, yang ditentukan baik oleh hukum positif-manusiawi maupun

oleh hukum ilahi-kodrati, 21yang sifatnya menggagalkan perkawinan.220 Halangan yang

sifatnya menggagalkan perkawinan membuat seseorang tidak mampu menikah secara sah

(kan. 1073). Tentang kesepakatan nikah yang dinyatakan 1oleh orang yang terkena

halangan atau di luar tata-peneguhan kanonik yang dituntut, dapat dikatakan bahwa

kesepakatan nikah itu 218 Aznar Gil, Op. Cit., hlm. 22-23. 219 Baca selanjutnya Tjatur

Raharso, Kesepakatan 4Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik, Cit. 220 Tentang masing-

masing halangan nikah yang sifatnya menggagalkan, lihat kan. 1083-1094. Baca juga Tjatur

Raharso, Halangan-halangan Nikah. Cit. ada namun 50tidak sah, sehingga tidak

menciptakan ikatan nikah. Hal ini ditegaskan oleh kan. 1107: “Meskipun 5perkawinan itu

dilangsungkan dengan tidak sah karena halangan atau karena kekurangan sehubungan

dengan tata-peneguhannya, kesepakatan yang telah dinyatakan diandaikan berlangsung

terus, sampai jelas ditarik kembali”. Dengan demikian, jika kesepakatan nikah tidak ditarik

15kembali, atau dengan kata lain pasangan menghendaki kelangsungan perkawinan, maka

pasangan yang bersangkutan diajak untuk mensahkan (konvalidasi) perkawinan mereka

yang tidak sah itu (kan. 1156-1160).221 Jika kesepakatan nikah 4itu ditarik kembali,

misalnya pasangan yang bersangkutan de facto sudah bercerai dan tak mau hidup

bersama lagi, maka perkawinan yang tidak sah secara objektif dan yuridis itu bisa dianulasi

oleh tribunal gerejawi. 2.2 Karakteristik Kesepakatan Nikah Kesepakatan nikah harus

memenuhi semua persyaratan mengenai sahnya perbuatan kehendak sebagai human act:



kapasitas natural, habilitas yuridis, dan kebebasan. Human act atau actus humanus ialah

tindakan khas manusia, yang melibatkan semua kemampuan intelektual, volitif, spiritual,

dan moral seseorang. Dalam teologi moral human acts didefinisikan sebagai actions that

proceed from insight into the nature and purpose of one’s doing and from consent of free

will; or shorter, they are acts which proceed from insight and free will.222 Jadi, sebagai

sebuah human act, kesepakatan nikah harus keluar dari akalbudi 1dan kehendak bebas

pihak-pihak yang bersangkutan, yang diarahkan dan ditentukan secara spesifik oleh objek

kesepakatan, yakni membangun perkawinan. Sebagai tindakan kehendak yang khas

manusiawi, berdimensi personal, moral, religius, dan yuridis sekaligus, kesepakatan nikah

harus 18memiliki beberapa karakteristik berikut ini. 2.2.1 Personal Kesepakatan nikah

10adalah tindakan yang sangat personal dari masing-masing pihak yang menikah, yang

tidak bisa digantikan atau diambil alih oleh orang lain, siapa pun dia, termasuk orangtua

atau walinya, sekalipun orangtua atau wali itu memiliki kuasa atas pihak-pihak yang

menikah (voluntas legalis). Demikian juga mertua, 221 Tentu saja setelah 15halangan yang

membuat kesepakatan mereka tidak sah itu sudah terhenti atau didispensasi. 4Atau

perkawinan itu disahkan dengan memenuhi tata-peneguhan kanonik yang dulunya cacat

atau tidak ditaati sehingga membuat perkawinan tidak sah. 222 Karl H. Peschke, Christian

Ethics. Moral Theology in the light of Vatican II, vol. I, revised ed., Theological Publications

in India, Bangalore 1991, hlm. 247. Human acts (actus humanus) dibedakan dari acts of

man (actus hominis), yang dilakukan tanpa melibatkan akalbudi 1dan kehendak bebas. Acts

of man mencakup (i) perbuatan biologis spontan dan reaksi sensual, seperti makan-minum,

bernafas, aktivitas sensual; (ii) 14perbuatan yang tidak melibatkan akalbudi, misalnya

mengantuk, tidur, mabuk, tindakan orang gila; (iii) reaksi spontan yang mendahului 1atau di

luar akalbudi dan kehendak bebas, misalnya marah atau simpati. otoritas publik, legislator,

dan bahkan pasangan nikah tidak bisa menggantikan kesepakatan nikah pasangan lainnya.

Legislasi sipil kadang-kadang 6menentukan bahwa dalam kasus-kasus tertentu perkawinan

dinyatakan “tidak terjadi” (nullum) misalnya karena kekeliruan, ketakutan, dan sebagainya,

namun menjadi sah melalui daluwarsa legal yang menyembuhkan (praescriptio sanatoria),



sehingga 11suami atau istri terhalang untuk menggugat perkawinannya setelah terlewati

jangka waktu tertentu sesudah pernikahan dirayakan.223 Dalam legislasi kanonik,

kesepakatan nikah hanya memiliki dua kemungkinan: ada atau tidak ada, ada 6secara utuh

dan sungguh-sungguh ataukah mengalami cacat, yang ditentukan oleh masing-masing

pihak yang menikah. Kesepakatan yang “tidak ada” tidak menjadi “ada” dengan berjalannya

waktu, tanpa pernyataan personal dan legitim 5dari pihak yang tadinya tidak memberikan

kesepakatan nikahnya (bdk. kan. 1156, §2; 1157; 1159, §§1-3; 1162, §§1-2). Jadi, karena

perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah kontrak yuridis, maka pribadi-pribadi yang

terlibat dalam perjanjian nikah tidak bisa digantikan oleh siapa pun. Mereka menampilkan

dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Pasangan yang menikah 1adalah pribadi-pribadi

manusia yang bebas dan rasional, yang adalah juga subjek hak yang eksklusif terhadap

dirinya sendiri. Hak itu tidak bisa diambil alih oleh orang lain, siapa pun dia tanpa

persetujuannya. 11Dengan kata lain, autodonasi (selfgiving) yang dinyatakan dalam

kesepakatan nikah adalah tindakan murni personal milik orang yang menyatakannya.224

Yang saling diberikan dan diterima dengan kehendak bebas dan sungguh-sungguh dalam

perjanjian nikah adalah seluruh diri pribadi pasangan. Dari sini perkawinan memiliki

dimensi yang sungguh-sungguh personalistik. 32Laki-laki dan perempuan menjadi subjek

interpersonal, dan sekaligus objek dari penyerahan dan penerimaan diri secara timbal-balik.

Dengan demikian, karakteristik kesepakatan nikah ialah bahwa kesepakatan itu terjadi

antara 2 1(dua) orang yang setara dan sama dalam martabat sebagai pribadi, namun

berbeda dan saling melengkapi dalam seksualitas mereka (complementariness).225 2.2.2

Dipertimbangkan Secara Internal Kesepakatan nikah bercorak internal karena merupakan

sebuah tindakan kemauan atau kehendak seseorang. Orang yang menikah harus memiliki

kehendak batiniah yang jujur, benar, dan sungguh-sungguh untuk membangun

perkawinan yang sejati dengan orang akan dinikahinya. Menurut hukum kodrat

kesepakatan batiniah saja 223 Aznar Gil, Op. Cit., hlm. 12. 224 Profita, Op. Cit., hlm. 111. 225

Bdk. Dok. Uno dei fenomeni, no. 22. sebenarnya 29sudah cukup untuk sebuah kesepakatan

nikah, karena tetap mempunyai “wujud”-nya sendiri dan mengandung manifestasi intrinsik



interpersonal, asalkan kesepakatan itu bisa dibedakan dengan sentimen subjektif semata-

mata.226 Namun, dibandingkan dengan pernyataan dalam kata-kata, kehendak batin

11memiliki nilai yang fundamental dan dominan (bdk. kan. 1101, §1). 64Hal ini sesuai

dengan regula hukum yang berbunyi: In conventionibus contrahentium voluntatem potius

quam verba spectari placuit (“dalam sebuah perjanjian orang harus lebih memerhatikan

kehendak pelaku daripada kata-katanya”).227 Namun, kehendak sendiri bisa buta, kalau

tidak didahului, diterangi 1dan dibimbing oleh akal-budi yang menimbang-nimbang,

menilai, dan memutuskan. Karena itu, kesepakatan nikah haruslah merupakan akhir dari

proses mempertimbangkan secara masak 3dan penuh tanggung jawab hak-hak dan

kewajiban-kewajiban perkawinan yang harus diterima dan diserahkan timbal-balik

(deliberated action). Hal ini mengandaikan kematangan dan kemampuan yang cukup dari

seseorang untuk mengenal, memahami dan menilai 10hak serta kewajiban khas perkawinan

(discretio iudicii) (kan. 1095, 20). Jadi, sebelum dinyatakan secara eksternal, kesepakatan

nikah harus merupakan sebuah interaksi yang terpadu dan serasi antara 11akal budi dan

kehendak. Sebagai tindakan kehendak, kesepakatan nikah mengandung rangkaian

beberapa tindakan intelektif dan psikologis, yakni (a) menangkap dan memahami realita

perkawinan (considerare), (b) mempertimbangkan 12tujuan perkawinan dan sarana-sarana

untuk mencapai tujuan tersebut (deliberare), (c) memberikan dan menyumbangkan kepada

kehendak batiniah serangkaian penilaian praktis mengenai berbagai kemungkinan 2untuk

mencapai tujuan perkawinan itu (giudicare), serta (d) memilih dan menetapkan bahwa

perkawinan adalah pilihan yang terbaik 22dan yang paling cocok untuk kepentingan dan

panggilan hidupnya, berdasarkan berbagai penilaian yang diberikan oleh pemahaman akal

budi tadi (valutare). Rangkaian proses ini sesuai dengan aforisme nihil volitum quin

praecognitum.228 2.2.3 Dinyatakan Secara Eksternal Pada umumnya kesepakatan dipahami

sebagai sebuah pertemuan atau persekutuan dari beberapa orang yang berkehendak

untuk mengikatkan diri pada sekumpulan 2hak dan kewajiban bersama. Kalau itu

diterapkan pada perkawinan, kesepakatan nikah adalah pertemuan dua kehendak antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk memulai dan membentuk



status sebagai suami-istri. Jadi, tidaklah 226 L. Vela, sub voce “Consenso Matrimoniale”,

dalam 31C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda (ed.), Nuovo Dizionario di Diritto

Canonico, San Paolo, Milano 1993, hlm. 290. 227 Papinianus, liber 219 D. de V.S. 50, 16. 228

Profita, Op. Cit., hlm. 113. cukup sekadar pertemuan kehendak, melainkan kehendak positif

yang mewujud keluar dalam sebuah perbuatan, yakni tindakan nyata berupa kontrak atau

perjanjian timbal-balik. Demi keabsahan perkawinan, kesepakatan nikah batiniah (internal)

harus dinyatakan secara lahiriah (eksternal), 5dengan kata-kata atau isyarat-isyarat yang

senilai (kan. 1104, §2). Demikianlah tuntutan hukum Gereja Katolik (lih. kan. 1104- 1105;

1108-1123). 2Untuk kesepakatan nikah tidak berlaku regula hukum: Qui tacet acceptat seu

consentire videtur (“Diam berarti atau dianggap setuju”).229 Hal ini hanyalah sebuah

presumsi. Presumsi 8ini hanya berlaku untuk sesuatu yang menyenangkan atau

menguntungkan, misalnya pemberian sumbangan. Kalau si penerima diam saja, 47kita tidak

perlu ragu-ragu untuk memberikan sumbangan itu kepadanya, karena sikap diamnya bisa

kita artikan sebagai persetujuannya. Namun, untuk kesepakatan nikah yang mengandung

4pemberian dan penerimaan diri timbal-balik, serta memuat sekumpulan hak dan

kewajiban yang mengikat seumur hidup, kiranya presumsi itu tidak berlaku. Dengan kata

lain, presumsi tetaplah presumsi. 2Karena itu, hukum memberi kesempatan dan ruang bagi

pembuktian kebalikannya, di mana diamnya seseorang ternyata sebenarnya merupakan

ungkapan ketidaksetujuannya. 10Dalam hal ini berlaku regula hukum yang lain: probatio

vincit praesumptionem (“pembuktian mengalahkan presumsi”).230 Kesepakatan nikah

disebut benar (verus), jika ada kesesuaian antara yang eksternal dan yang internal itu.

Kesepakatan nikah tidak boleh palsu atau pura-pura (simulasi). Selanjutnya, dalam KHK

manifestasi eksternal ini disebut tata-peneguhan 2kanonik, yang diatur dalam kan.

1108-1123. Perkawinan adalah tindakan 1yang paling penting dan menuntut komitmen

yang besar dalam kehidupan pribadi manusia, khususnya dari sudut moral dan sosial.

Karena itu, perkawinan harus diteguhkan dengan suatu forma publik yang khusus. Dengan

kata lain, kesepakatan nikah haruslah dilangsungkan menurut tata-peneguhan kanonik,

yakni 5di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki, atau imam maupun diakon yang



diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta 7di hadapan

dua orang saksi (kan. 1108, §1). Jika kesepakatan nikah dibuat di luar tata-peneguhan

kanonik yang dituntut, maka harus dikatakan bahwa kesepakatan nikah itu ada, namun

tidak sah dan tidak menciptakan perkawinan. Ada beberapa alasan mendasar mengenai

manifestasi eksternal ini. Pertama, perwujudan secara eksternal dituntut demi efektivitas

kesepakatan 6itu sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut adalah

sebuah tindakan kehendak 229 C. 43 de R.J. in Sexto 5, 12. 230 Regula Iuris. yang positif.

Selain itu, manifestasi eksternal dituntut agar bisa ditangkap, diterima dan juga dibalas

oleh pasangan kontraknya. Kesepakatan nikah baru ada dan menciptakan perkawinan kalau

timbal-balik (reciprocal). Kedua, perkawinan memiliki aspek perjanjian atau kontrak dan

aspek sakramental. Tanpa manifestasi eksternal, tidak ada tindakan yuridis 30dan tidak ada

sakramen, karena sakramen pada hakikatnya adalah tanda yang tampak dan lahiriah dari

rahmat yang tidak tampak. Namun, 3kesepakatan nikah yang dimanifestasikan secara

eksternal haruslah sesuai dengan kesepakatan internal (dalam kehendak dan dalam batin).

2Jika tidak ada kesesuaian, maka terjadilah simulasi kesepakatan, yang berakibat bahwa

kesepakatan itu tidak sah dan tidak menciptakan perkawinan (bdk. kan. 1101). Ketiga,

perkawinan memiliki karakter suci dan religius (res sacra), sehingga kiranya wajar dan

mudah dimengerti bila kesepakatan nikah dinyatakan dalam sebuah perayaan atau ritus

religius yang bersifat publik. 2.2.4 Bebas dan Utuh Sebagai tindakan kehendak yang

bersifat pribadi dan khas manusia, kesepakatan nikah haruslah dibuat secara bebas. Sudah

disinggung sebelumnya bahwa kebebasan adalah unsur fundamental 12dan utama bagi

setiap human act (actus humanus). Pertama- tama kebebasan 6itu harus ada ketika

seseorang mempertimbangkan dan memutuskan dalam batinnya pilihan untuk menikah

(kebebasan internal). Kebebasan internal mutlak diperlukan bagi sebuah kesepakatan nikah

yang sah. Yang dimaksud kebebasan internal ialah kapasitas pihak-pihak yang akan

menikah untuk sebebas-bebasnya melakukan opsi personal dan autodeterminasi. Ia

mengalami kebebasan dalam mempertimbangkan dan memberi penilaian atas motif-motif

pilihannya, dan dengan otonominya sendiri menghendaki perkawinan. 1Dengan kata lain, ia



harus bebas dari impulse-impulse batin apa pun yang dominan dan menentukan.

Beberapa patologi psikologis 14yang dapat menghilangkan kebebasan internal ialah

psikosi-maniak depresif, nevrosi depresif, gangguan depresif dalam kepribadian, dan

sebagainya (bdk. kan. 1095, 20).231 Untuk sahnya kesepakatan nikah, seseorang 10harus

juga memiliki dan merasakan kebebasan dalam pernyataan kesepakatan nikah dalam kata-

kata (kebebasan eksternal). Kebebasan merupakan kondisi fundamental agar dapat

16terpenuhi syarat dan karakteristik lain dari kesepakatan nikah: personal, internal, dan

dipertimbangkan dengan matang. Kebebasan bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan oleh

anomali psikis (kan. 1095), atau oleh 42cacat berat dalam kemampuan intelektif, misalnya

karena 231 Profita, Op. Cit., hlm. 114. Lih. Tjatur Raharso, Kesepakatan Nikah, hlm. 64-83.

ketidaktahuan, kekeliruan, atau penipuan (kan. 1096-1099). Kebebasan eksternal dalam

pernyataan kesepakatan nikah juga bisa dibuat cacat oleh 4paksaan atau ketakutan besar

(kan. 1103), yang mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan volitif pihak-pihak yang

menikah. Demikian juga, orang yang dipaksa menikah lewat penculikan atau penahanan

(kan. 1089) kehilangan kebebasan internal dan eksternalnya. Kesepakatan yang

dipengaruhi oleh cacat atau kekurangan semacam ini pada kodratnya bukanlah

kesepakatan nikah. Kiranya patut diragukan kebebasan perempuan yang dinikahi laki-laki

melalui reparatory marriage. 16Dalam kasus ini seorang laki-laki pelaku perkosaan

dibebaskan dari ancaman penjara kalau ia mau menikahi perempuan yang diperkosanya.

Kebijakan 6yang berlaku di Mozambique ini ditentang secara luas oleh kaum perempuan di

sana. Kesepakatan nikah juga harus utuh atau integral, yang berarti pihak-pihak yang

menikah tidak membuang atau 4mengecualikan salah satu tujuan atau sifat hakiki

perkawinan (kan. 1101, §2; bdk. kan. 1055, 1056). 2.2.5 Timbal-balik dan Simultan

8Perkawinan merupakan tindakan yuridis yang pada hakikatnya bersifat bilateral. Sebagai

sebuah kontrak objek kesepakatan nikah ialah kehendak saling menyerahkan diri dan

saling menerima untuk membentuk perkawinan. Inilah dimensi timbal-balik (reciprocal)

kesepakatan nikah. Namun, berbeda dengan kontrak-kontrak 29lain yang bisa melibatkan

lebih dari dua pihak, kesepakatan nikah hanya terjadi di antara 2 (dua) orang saja dari



kelamin berbeda, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan (bdk. kan. 1055, §1; 1057,

§2). Selain itu, sifat “bilateral” dan “timbal-balik” dari sebuah kontrak menuntut bahwa

kesepakatan nikah dilakukan dengan kehadiran simultan 1suami dan istri. Regula hukum

mengatakan: Alteri stipulari nemo potest (“tak seorang pun dapat melakukan perjanjian

untuk orang lain”).232 Karena itu, kan. 1104, §1 menegaskan bahwa untuk 5menikah secara

sah mempelai harus hadir bersama, sendiri atau diwakili oleh orang yang dikuasakannya

(prokurator). Kalau kedua mempelai sendiri hadir bersama-sama, maka terjadilah

simultanitas fisik. Sedangkan kalau kesepakatan nikah dilakukan lewat orang yang

dikuasakan, yang terjadi adalah simultanitas yuridis. Dilihat secara sepintas, dalam

perkawinan lewat prokurator pernyataan konsensus tidak terjadi secara simultan.

Pernyataan konsensus itu demikian karena kesepakatan nikah 12dari pasangan yang

meminta jasa prokurator sudah diberikan ketika ia menandatangani surat mandat. Namun,

harus dikatakan bahwa kesepakatan itu, jika tidak ditarik kembali, akan terus 232 Ulpianus

Liber 38 § 17, ib. berlangsung dan 23akan bertemu dengan kesepakatan pasangannya yang

hadir secara fisik pada saat peneguhan pernikahan. 5Jika pemberi mandat menarik kembali

mandatnya atau menjadi gila sebelum orang yang dikuasakannya melangsungkan

perkawinan atas namanya, perkawinan tidaklah sah, meskipun orang yang dikuasakan atau

pihak lain yang melangsungkan perkawinan itu tidak mengetahuinya (kan. 1105, §4). Jadi,

yang diutamakan dan yang berlaku 3dalam kesepakatan nikah lewat prokurator ialah

simultanitas yuridis. Simultanitas dan sifat timbal-balik dari pernyataan kesepakatan nikah

29inilah yang menjadi alasan pokok mengapa Gereja Katolik melarang “perkawinan ganda”.

30Yang dimaksud dengan “perkawinan ganda” di sini bukanlah perkawinan poligami,

melainkan perkawinan campur beda-Gereja atau beda-agama di mana sebelum ataupun

sesudah peneguhan nikah secara kanonik diadakan perayaan keagamaan lain bagi

perkawinan yang sama 5dengan maksud untuk menyatakan atau memperbarui

kesekapakan nikah. Dilarang juga dalam perkawinan campur beda-Gereja peneguh Katolik

dan pelayan non-Katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama- sama atau

secara suksesif, masing-masing dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri.233 Logika yang



bisa kita bayangkan di balik ketentuan itu ialah bahwa ketika 4diadakan peneguhan

menurut agama dari pihak non-Katolik, pihak yang Katolik bersimulasi dalam menyatakan

kesepakatan nikahnya, dengan menganggap kesepakatan nikah menurut agama Katolik

itulah pernyataan kehendak nikahnya yang sebenarnya. Dengan demikian, pernyataan

kesepakatan nikah dalam upacara religius menurut agama non-Katolik yang terjadi

sebelum peneguhan secara Katolik, ia batalkan dan ia perbarui dalam upacara peneguhan

nikah secara Katolik. Demikian pula sebaliknya, pihak non-Katolik membatalkan

kesepakatan nikahnya dalam upacara peneguhan nikah secara Katolik, untuk kemudian ia

nyatakan secara utuh, sungguh-sungguh, 1dan penuh dalam upacara peneguhan menurut

agamanya. “Pernikahan ganda” ini melanggar kesatuan perkawinan dan kesatuan

pernyataan 3kesepakatan nikah yang simultan dan timbal-balik antara kedua pasangan.

Jadi, untuk satu perkawinan yang sama tidak boleh ada dua perayaan religius yang

berbeda atau terpisah, alias akan terjadi dua kali pernyataan kesepakatan nikah. 13Untuk

perkawinan campur beda-Gereja ada 2 (dua) kemungkinan peneguhan nikah secara

ekumenis. Pertama, peneguhan nikah dilakukan di Gereja pihak non- Katolik dengan

dispensasi atas tata-peneguhan kanonik (forma canonica). Atas undangan pihak non-

katolik dan dengan otorisasi dari Ordinaris wilayah 1seorang imam atau diakon katolik

dapat menghadiri atau berpartisipasi dalam perayaan 233 KHK kan. 1127, §3; CCEO, kan.

839; Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristen, Direk. La recherche de L’unité, 25

Maret 1993, no. 156 (dalam EV 13: 2439). perkawinan tersebut. Dalam kasus ini hanya ada

satu perayaan nikah yang dipimpin oleh pelayan non-Katolik, 2di mana ia menerima

pernyataan kesepakatan nikah kedua mempelai itu. Atas undangan pelayan non-katolik,

imam atau diakon 50yang hadir di situ dapat membacakan doa, membaca Kitab Suci,

menyampaikan pesan singkat, atau memberkati kedua mempelai. Kedua, peneguhan nikah

dilakukan di Gereja Katolik menurut liturgi perkawinan Katolik. Atas permohonan pasangan

campur itu sendiri dan seizin Ordinaris wilayah, pelayan Katolik dapat mengundang

pelayan dari Gereja atau komunitas gerejawi dari 1pihak non-Katolik untuk berpartisipasi

dalam perayaan nikah di Gereja. Pelayan non-Katolik dapat menyampaikan bacaan biblis,



memberikan pesan singkat kepada mempelai, dan memberkati mereka. Sementara itu

pernyataan kesepakatan nikah kedua mempelai dipimpin oleh pelayan Katolik, diminta

olehnya, dan diterimanya atas nama Gereja (kan. 1108, §2).234 Dalam kedua cara ini tidak

ada perkawinan ganda atau pernyataan kesepakatan nikah ganda. Simultanitas juga berarti

bahwa kesepakatan nikah adalah tindakan unik dan satu-satunya yang bersifat 32utuh dan

penuh. Kesepakatan nikah tidak boleh berupa sebuah seri 10yang terdiri dari beberapa

tindakan konsekutif atau bertahap, sekalipun progresif, karena hal ini membuat tidak jelas

mana di antara beberapa tindakan itu yang sungguh-sungguh menciptakan dan memulai

perkawinan. 15Kesepakatan nikah adalah tindakan kehendak positif de praesente atau “di

sini dan sekarang” (hic et nunc). Kesepakatan nikah bukanlah pertunangan atau janji

pernikahan (promissio de futuro). Perkawinan tidak tercipta sambil jalan, melainkan pada

saat kedua 4mempelai saling memberikan kesepakatan nikah yang utuh, bebas, benar, dan

sungguh-sungguh, satu kali dan tak dapat ditarik kembali. Sejenak kita kembali kepada

teguran Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik terhadap tribunal gerejawi di 9wilayah

Konferensi para Uskup Belanda. Tribunal gerejawi di Belanda mengajarkan bahwa perayaan

perkawinan tidak harus dipandang 3sebagai sebuah kontrak yang sekaligus dan langsung

menciptakan perkawinan, melainkan sebagai “inisiasi perkawinan”, yang menandai awal

hubungan suami-istri untuk berkembang setapak demi setapak menjadi perkawinan.

Tribunal Tertinggi menilai paham semacam itu menggoyahkan fundamen 15hukum

perkawinan Gereja Katolik. 5Selain itu, dalam paham seperti itu tidak jelas dan pasti sama

sekali kapan dan di mana ada kesepakatan nikah yang sesungguhnya. Dengan demikian,

juga menjadi sulit untuk menetapkan apakah sebuah perkawinan sah atau tidak.

Ketidakpastian mengenai ada-tidaknya perkawinan jelas akan menimbulkan ketidakpastian

individual (hatinurani 1suami dan istri) serta ketidakpastian sosial.235 234 Direk. La

recherche de L’unité, no. 157-158 (dalam EV 13: 2440-2441). 235 Tribunal Tertinggi

Signatura Apostolik, Ep. Cum 6ad hoc, III, 1 dan 2. 2.2.6 Tidak Dapat Ditarik Kembali

Sebagaimana sudah disinggung, dewasa ini banyak orang mempertanyakan, “apakah

mungkin manusia mengikatkan diri pada sesuatu seumur hidup?” Apakah mengikatkan diri



seumur hidup itu sesuai 10dengan kodrat manusia? Apakah hal itu tidak bertentangan

dengan kebebasan manusia dan dinamikanya untuk terus mengejar realisasi diri? Apakah

ada gunanya berkorban untuk suatu komitmen seumur hidup? Pertanyaan dan keraguan

orang untuk mengambil suatu komitmen seumur hidup dewasa ini semakin meluas dan

mendalam, 47sebagai akibat dari pemahaman yang keliru mengenai kebebasan dan

realisasi diri, serta kecenderungan manusia untuk lari dari penderitaan. Menanggapi

persoalan itu, 19Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa ketidakmampuan seseorang

untuk mengambil sebuah komitmen menunjukkan bahwa ia tetap tertutup dalam dirinya

sendiri, dan “aku”-nya selalu menjadi kata terakhir baginya. Padahal, hanya dengan

memberikan 1diri sendiri dan membuka diri bagi orang lain, bagi pasangan hidupnya, bagi

keluarga dan anak-anak, serta membiarkan hidup mengalami transformasi melalui

penderitaan, seseorang menemukan keluasan dan kedalaman kemanusiaannya. Jika

manusia menolak komitmen 27tersebut, maka akan lenyaplah dari kehidupan manusia

sehari-hari semua unsur pengalaman insani yang esensial dan figur-figur kunci, seperti

ayah, ibu, orangtua, anak-anak.236 Perkawinan merupakan salah satu panggilan dan

perutusan manusia yang membutuhkan 12komitmen seumur hidup. Kata orang Jawa, urip

sepisan, kawin sepisan (“hidup sekali, menikah sekali”). Pada hakikatnya perkawinan adalah

tak-terputuskan (indissoluble). 2Sifat hakiki ini tidak bersumber dan tidak bergantung pada

kehendak suami-istri sendiri, melainkan bersumber dari kodrat perkawinan itu sendiri.

Karena itu, kesepakatan nikah mau tak mau bersifat tak-dapat-ditarik kembali. Sekali

5diberikan secara sah, kesepakatan nikah mengerjakan efek yuridisnya, yakni menciptakan

ikatan nikah yang sah yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable), baik oleh salah satu

pihak maupun oleh kesepakatan kedua pihak. 11Dengan kata lain, perkawinan telah

menjadi bagian konstitutif dari kehidupan pribadi pasangan, dan menjadi indisponible bagi

suami-istri dan bagi siapa pun. Artinya, perkawinan 2tidak dapat lagi dipasrahkan kepada

kehendak bebas suami-istri untuk dimanipulasi, dimodifikasi, apalagi dihentikan atau

dihapuskan. Dengan 3kesepakatan nikah timbal-balik perkawinan tidak hanya menjadi

peristiwa personal di antara suami-istri itu sendiri, melainkan juga menjadi peristiwa publik



dan gerejawi. Perkawinan memang bersumber dari tindakan personal pasangan, 10namun

sekaligus merupakan jawaban pasangan terhadap panggilan ilahi, di mana dengan rahmat-

Nya Allah memeteraikan perjanjian itu. Pandangan ini melawan mentalitas perceraian dunia

modern saat 12ini, yang cenderung mengatakan 236 Lih. Benediktus XVI, Annual Address to

the members of the College of Cardinals. Loc. Cit. bahwa perkawinan tetap disponible 9dan

tetap berada sepenuhnya di tangan suami-istri itu sendiri untuk ditarik kembali atau tidak

di kemudian hari. Karakteristik “tidak 2dapat ditarik kembali” inilah yang membedakan

secara substansial antara lembaga perkawinan dan de facto unions. Kedua-duanya sama-

sama digerakkan oleh cinta. Namun, yang membedakan ialah bahwa dalam perkawinan

cinta itu disebut amor coniugalis (cinta-kasih suami-istri), 32yakni cinta yang tidak melulu

sentimental melainkan pertama-tama adalah pemberian dan penerimaan diri timbal- balik

melalui tindakan kehendak (kesepakatan). Selain itu, amor coniugalis ini merupakan proyek

kehidupan bersama yang stabil di 1antara pasangan suami-istri itu. 3. Objek Kesepakatan

Nikah Berbicara mengenai kesepakatan nikah 30mau tidak mau berbicara mengenai subjek

kesepakatan dan sekaligus objek yang menjadi sasaran atau isinya. Subjek kesepakatan,

yakni pihak-pihak yang menikah, sudah kita bicarakan 38secara tidak langsung ketika

membahas karakteristik kesepakatan nikah sebagai sebuah tindakan kehendak manusia.

Kini kita akan membahas sasaran tindakan kehendak pihak-pihak yang menikah, yakni

51objek material dan objek formal kesepakatan nikah. Objek esensial dari kesepakatan

nikah didefinisikan oleh kodeks lama dengan ungkapan ‘actus voluntatis quo utraque pars

tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos

ad prolis generationem’ (= tindakan kehendak dengan mana kedua pihak memberikan dan

menerima hak atas tubuh, 3yang bersifat tetap dan eksklusif, yang terarah kepada

tindakan-tindakan yang pada dirinya sendiri sesuai untuk kelahiran anak) (KHK 1917, kan.

1081, §2). Dengan demikian, objek material kesepakatan nikah menurut kodeks lama ialah

hak atas tubuh pasangan, yang sifatnya tetap dan eksklusif, yang terarah kepada

persetubuhan sempurna suami-istri, dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengannya.

Dalam kodeks aktual objek material itu didefinisi ulang secara lebih luas daripada sudut



pandang kanonistik semata, yakni dengan menggunakan sumbangan dari ilmu-ilmu

biologis, antropologis dan psikologis, 6yang sekarang ini semakin mendapat tempat di

dalam normativa kanonik di bidang perkawinan.237 Demikianlah, kan. 1057, §2

menggunakan ungkapan ‘sese mutuo tradunt et accipiunt’ (= mereka 11saling

menyerahkan dan menerima diri), sebuah ungkapan yang mengatasi konsep lama yang

sangat sempit, materialistik, dan teknis. Seluruh realitas personal dan eksistensial dari

pihak-pihak yang menikah, itulah yang saling diberikan dan diterima seutuhnya 3dalam

kesepakatan nikah. Dimensi interpersonal dari objek material kesepakatan nikah 237

Profita, Op. Cit., hlm. 116. ini semakin menonjol, bila kita mengaitkannya dengan hakikat

perkawinan sebagai consortium totius vitae (kan. 1055, §1). Sedangkan objek formal atau

ratio formalis dari kesepakatan nikah ialah perjanjian 51yang tidak dapat ditarik kembali

(irrevocable covenant). Selanjutnya, objek material dan objek formal ini membentuk satu-

kesatuan objek kesepakatan nikah. Dengan demikian, sebagai sintese kita bisa mengatakan

bahwa objek kesepakatan nikah ialah 4perkawinan itu sendiri dalam totalitasnya,

consortium totius vitae, yang tidak hanya terdiri atas aspek biologis seksual, melainkan

terutama relasi interpersonal yang lahir dari pemberian dan penerimaan diri timbal-balik

antara pihak-pihak yang menikah, yang seluruhnya diwujudkan dalam perjanjian yang tidak

dapat ditarik kembali. Relasi antara dua pribadi ini tidak dipahami secara abstrak,

melainkan dalam realitas personalnya 30yang konkret, dan menurut eksistensialitasnya

dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban khas perkawinan, terutama kesejahteraan

suami-istri, kelahiran dan pendidikan anak.238 4. Nilai Kesepakatan Nikah 8Sebagai unsur

konstitutif perkawinan, kesepakatan nikah merupakan tuntutan dari hukum kodrat. Karena

itu, kesepakatan nikah tidak bisa didispensasi dan tak- tergantikan. Jika ada cacat

kesepakatan nikah, termasuk dalam perkawinan orang-orang 2yang tidak dibaptis, maka

tidak tercipta perkawinan yang sah. Kanon-kanon yang mengatur kesepakatan nikah,

sejauh bersumber 3dari hukum kodrat, juga berlaku bagi orang-orang non-katolik atau

non-baptis, terutama kan. 1095-1097; 1099; 1101, §2; 1102, §2. Karena tidak dapat

didispensasi, perkawinan dengan cacat kesepakatan nikah atau bahkan tanpa kesepakatan



nikah, tidak dapat dikonvalidasi tanpa pembaruan atau pemberian kesepakatan nikah.

5Penyembuhan pada akar (sanatio in radice) juga tidak dapat dilakukan (kan. 1162,

§§1-2).239 Bagian terakhir dari kan. 1057, §1 menegaskan bahwa kesepakatan nikah tidak

dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun. Selanjutnya, 2kan. 1057, §2 diakhiri dengan

penegasan bahwa kesepakatan nikah adalah perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Dari

sini kita bisa melihat dua sifat atau nilai dari 3kesepakatan nikah yang akan atau yang

sudah diberikan dan dinyatakan oleh pasangan suami-istri, yakni tak- tergantikan dan tak

dapat ditarik kembali. Pertama-tama kesepakatan nikah bersifat tak-tergantikan. 23Hal ini

karena kesepakatan nikah adalah perbuatan kehendak yang sangat personal, privat, dan

unik antara dua 238 Profita, Op. Cit., hlm. 116. 239 J. Hendriks, Diritto Matrimoniale.

Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di Diritto Canonico, Àncora, Milano 1999 , hlm.

98, 99. pribadi 4yang saling menyerahkan dan menerima diri untuk membentuk

perkawinan. Tidak 7ada seorang pun dapat menggantikan orang lain dalam berkehendak,

dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. 25Dengan kata lain, tidak ada seorang

pun dapat melakukan perbuatan kehendak atas nama atau demi orang lain, seolah-olah

yang menghendaki perbuatan itu ialah orang lain dan bukan diri sendiri. 9Demikian juga

dalam perkawinan, tidak ada seorang pun dapat menggantikan orang lain dalam

menyerahkan dan menerima diri secara timbal-balik dengan pasangannya untuk

membentuk persekutuan hidup dan cintakasih suami-istri. Dalam hukum kanonik yang

penting ialah apakah kesepakatan itu secara penuh, utuh dan sungguh-sungguh ada pada

4orang-orang yang akan menikah atau tidak. Kalau kesepakatan 7itu tidak ada atau

mengandung cacat berat pada diri orang-orang yang bersangkutan, maka harus dikatakan

bahwa kesepakatan itu tidak ada atau cacat, dan tidak menjadi ada atau utuh berdasarkan

kehendak orang lain siapa pun. Sebaliknya juga harus dikatakan bahwa jika kesepakatan itu

telah diberikan secara sah, tak seorang pun bisa mengurangi atau meragukan

keabsahannya. Dalam pengesahan 15perkawinan yang tidak sah, baik konvalidasi biasa

maupun penyembuhan pada akar, perlu diperhatikan apakah kesepakatan nikah itu sudah

ada dan tetap dipertahankan ataukah sudah pernah diberikan namun telah ditarik kembali



sebelum pengesahan. 7Demikian juga dalam kasus anulasi perkawinan, tribunal Gereja

Katolik menyelidiki, mencari, dan mendeklarasikan apakah kesepakatan itu ada dan tidak

cacat pada pihak-pihak yang menikah, ataukah sebaliknya. Sebagaimana sudah disinggung

sebelumnya, 9dalam kasus-kasus khusus hukum Gereja Katolik memungkinkan seseorang

untuk melangsungkan pernikahan dengan perantaraan orang yang dikuasakan atau lewat

prokurator (kan. 1105). Di sini kesepakatan nikah diucapkan oleh 13orang yang dikuasakan

itu. Bisa muncul kesan spontan bahwa di sini pernyataan kesepakatan nikah digantikan

oleh orang lain. Namun, sebenarnya tidak ada penggantian sedikit pun. 9Orang yang

dikuasakan harus bertindak sesuai dengan mandat. Yang melakukan dan memberikan

kesepakatan nikah tetaplah orang yang memberi mandat. Yang menikah adalah orang

yang memberi mandat, bukan pembawa atau pelaksana mandat. Karena itu, kan. 1105, §4

menegaskan bahwa 5jika pemberi mandat menarik kembali mandatnya (= menarik kembali

niat dan keputusannya untuk menikah) atau menjadi gila (= tidak mampu membuat

kesepakatan nikah menurut kan. 1095, 10) sebelum orang yang dikuasakannya

melangsungkan perkawinan atas namanya, perkawinan tidaklah sah, meskipun orang yang

dikuasakan atau pihak lain yang melangsungkan perkawinan itu tidak mengetahuinya.

Ketentuan ini menggarisbawahi dan mengkonkretkan prinsip bahwa kesepakatan nikah

15tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun. Selain tak-tergantikan, kesepakatan

nikah juga 7tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) oleh orang yang telah memberikannya

secara bebas, penuh, dan sungguh- sungguh kepada pasangan hidupnya. Sebenarnya

setiap manusia dapat mengubah, mengganti dan menarik kembali kehendak dan

keputusan yang telah diambil berdasarkan kehendaknya itu. Bahkan, menurut ajaran moral

ia wajib membatalkannya kalau kehendak dan keputusannya itu menjerumuskan 25diri

sendiri atau orang lain kepada keburukan dan dosa. Tentu saja perkawinan tidak bisa

22dinilai sebagai sesuatu yang buruk dalam dirinya sendiri, sehingga perkawinan harus

diperangi atau setiap keputusan kehendak untuk menikah harus dicabut kembali. Justru

sebaliknya! Perkawinan adalah lembaga 19yang diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan

Pencipta dan Penebus untuk kebaikan dan kesejahteraan individu, masyarakat, dan bahkan



dunia. Seseorang yang menemukan nilai tersebut dalam perkawinan, menghendakinya dan

memutuskan secara bebas untuk 4menikah dengan orang yang dipilihnya, tidak dapat

menarik kembali kesepakatan nikah yang telah diberikan secara sah. Yang patut dicatat dari

frase terakhir kan. 1057, §2 ialah bahwa sifat tak-dapat- ditarik-kembali tidak hanya

dikaitkan dengan perbuatan kehendak 1yang sadar dan bebas, melainkan terutama

dikaitkan dengan kata “perjanjian”, yang tidak hanya memiliki arti kontrak, melainkan juga

arti personal, religius, dan spiritual, sebagaimana sudah kita lihat di depan. Dengan

demikian, 2kesepakatan nikah yang sudah dilakukan secara sah menciptakan perkawinan

dan ikatan nikah seumur hidup, yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. Ketentuan

ini membahasakan secara lain perkawinan yang tak-terputuskan secara intrinsik, yakni tak

dapat diputus atau dicabut kembali oleh pihak-pihak yang menikah itu sendiri. Pencabutan

kembali 7tidak mempunyai efek apa pun. Demikian juga tidak 3dapat ditarik kembali “cara”

terbentuknya perkawinan, yakni melalui perjanjian perkawinan untuk saling memberikan

dan menerima diri sebagai suami-istri. 5. Kesepakatan Nikah yang Secara Yuridis Tidak

Efektif KHK 1917, kan. 1139, §1 tentang penyembuhan perkawinan pada akar (sanatio in

radice) mengenal ungkapan “consensus naturaliter sufficiens, sed iuridice inefficax” (=

kesepakatan nikah yang secara natural mencukupi, namun secara yuridis tidak efektif).

Ungkapan itu 25tidak ada lagi dalam kodeks aktual. Namun, hal itu tidak berarti bahwa

ungkapan tersebut tidak lagi berlaku, melainkan sekadar dihilangkan karena memang

memiliki fungsi eksplikatif saja. Jadi, prinsip dan doktrin kanoniknya tetap berlaku, bahkan

menjadi instrumen studi untuk menganalisis kompleksitas kesepakatan nikah.240 240 U.

Navarrete, “Consensus naturaliter sufficiens, sed iuridice inefficax. Limiti alla Sovranità del

Consenso Matrimoniale”, dalam Periodica 88 (1999) 361-362. Ungkapan tersebut mau

menunjukkan dapat-disembuhkannya (sanabilitas) setiap 4perkawinan, yang sudah

dikukuhkan dengan kesepakatan nikah kedua belah pihak, di mana kesepakatan itu

sebenarnya sudah mencukupi untuk membentuk perkawinan (consensus facit

matrimonium), namun tidak efektif untuk keabsahannya karena adanya halangan nikah dari

hukum gerejawi atau 35adanya cacat dalam tata-peneguhan nikah. 4Dengan kata lain,



kesepakatan nikah tidak efektif menciptakan ikatan nikah yang sah karena peneguhannya

melanggar invalidating laws atau inhabilitating laws dikeluarkan oleh otoritas gerejawi.

Dengan demikian, ungkapan itu menunjukkan adanya hubungan yang amat mendalam

antara kebebasan pribadi dan kebaikan atau kesejahteraan umum yang 1dilindungi oleh

otoritas publik, antara otonomi atau sovereignty kesepakatan nikah dan pengaruh radikal

dari invalidating human laws. 6Di satu pihak kesepakatan nikah adalah otonom, mandiri,

dan sovereign untuk membangun perkawinan, bilamana kesepakatan itu sungguh-

sungguh merupakan tindakan kehendak yang utuh dan lengkap, yakni memiliki semua

struktur substansial, tujuan, 5dan ciri-ciri hakiki perkawinan. 1Di lain pihak, bisa saja terjadi

bahwa sekalipun kesepakatan nikah itu utuh dan lengkap, namun toh tidak menciptakan

ikatan nikah yang sah dan tidak menjadikan pasangan itu sebagai suami dan istri yang sah,

karena adanya UU manusiawi yang menghalangi efektivitas yuridis 15kesepakatan nikah itu.

Doktrin kanonik dari ungkapan tersebut di atas mengandung serangkaian prinsip berikut

ini.241 Pertama, perkawinan yang diteguhkan dengan melanggar halangan yang sifatnya

menggagalkan perkawinan (impedimentum dirimens), atau diteguhkan dengan cacat

dalam tata-peneguhannya 7adalah tidak sah secara objektif. Kedua, Gereja mengakui dan

memberi hak kepada pihak-pihak 4yang bersangkutan untuk memohon pernyataan batal

(nullitas) bagi perkawinan yang diteguhkan dengan melanggar impedimentum dirimens

atau dengan cacat forma kanonik. Selain itu, jika perkawinan itu dinyatakan “nullum”,

Gereja memperbolehkan “suami-istri” yang tidak sah itu (pseudo-coniuges) untuk menikah

lagi dengan orang lain, tanpa kesulitan apa pun. Ketiga, perkawinan yang secara objektif

15tidak sah karena tidak menaati invalidating laws dari UU gerejawi, secara objektif juga

tidak menciptakan apa yang disebut “halangan ikatan nikah sebelumnya” (impedimentum

vinculi). Karena itu, bilamana pseudo-coniuges itu 4menikah lagi dengan orang ketiga

dengan menaati tata peneguhan kanonik, maka pernikahan kedua itu dianggap sah secara

objektif. Keempat, pengaruh invalidating laws dan inhabilitating laws, sekalipun itu adalah

UU 241 Navarrete, Art. Cit., hlm. 363-364. manusiawi, bisa sedemikian kuat dan mendalam

sehingga menghalangi efektivitas natural dari kesepakatan nikah untuk menghasilkan hic



et nunc ikatan perkawinan. 44Dengan kata lain, tidak tercipta secara efektif relasi objektif

suami-istri dengan semua konsekuensi moral dan yuridis timbal-balik yang terkandung

dalam perkawinan. Kelima, kan. 1139, §1 3dari KHK 1917 mengandung doktrin bahwa

kesepakatan nikah yang sudah mencukupi untuk membangun perkawinan, namun menjadi

tidak efektif karena melanggar invalidating laws atau inhabilitating laws itu, tetap memiliki

potensialitas natural untuk membangun perkawinan, kecuali kesepakatan itu kemudian

telah ditarik kembali. Keenam, melalui dispensasi 15otoritas gerejawi yang berwenang

dapat menghapuskan halangan, yang tadinya telah membuat kesepakatan nikah itu

kehilangan efektivitasnya, sehingga potensialitas natural dari kesepakatan nikah terbebas

untuk menghasilkan efeknya, yakni perkawinan 4in facto esse. Tindakan otoritas gerejawi ini

dilakukan setelah peneguhan nikah yang tidak sah itu. Ketujuh, legislator gerejawi memberi

kemungkinan adanya 2kesepakatan nikah yang secara natural mencukupi untuk

membentuk perkawinan, namun secara yuridis tidak sah, sekalipun halangan nikah yang

dilanggar adalah dari hukum kodrat atau UU ilahi positif, asalkan halangan itu bisa

4berhenti dengan sendirinya. Tentu saja perkawinan itu tidak bisa “disembuhkan” sebelum

halangan nikah itu terhenti. Meski demikian, jika halangan nikah terhenti, perkawinan tidak

dikonvalidasi ipso facto berdasarkan efektivitas natural kesepakatan nikah, melainkan harus

dengan konvalidasi sederhana (simple convalidation) atau dengan intervensi otoritas

gerejawi 7yang berwenang melalui “penyembuhan pada akar” (sanatio in radice). Kodeks

sendiri menggunakan berbagai istilah tanpa pembedaan khusus, yakni invalidum, irritum,

nullum, dirimit, irritat, dan ungkapan sejenis untuk mengkualifikasikan persekutuan

35perkawinan yang tidak sah, atau untuk menunjukkan invalidating effect dari UU gerejawi

terhadap kesepakatan nikah. Menurut doktrin kanonik yang umum, yang dikukuhkan oleh

magisterium serta praksis yudisial dan administratif Gereja, semua caput nullitatis

menciptakan perkawinan invalidum, nullum, irritum, atau istilah sejenis, 6tanpa ada

perbedaan apa pun mengenai invalidating effect dari masing-masing caput nullitatis itu.

1Dengan kata lain, caput nullitatis apa pun tidak pernah menciptakan ikatan yuridis

perkawinan. Karena itu, Gereja memperlakukan semua caput nullitatis dengan cara yang



sama. Semua caput nullitatis, entah ketidakmampuan, halangan-halangan nikah 7dari

hukum ilahi atau hukum gerejawi, cacat kesepakatan nikah, ataupun cacat tata-peneguhan

kanonik, menuntut untuk diproses dengan cara yang sama untuk membuktikan nullitas-

nya. Hanya ada satu kekecualian, yakni nullitas perkawinan karena tidak adanya tata-

peneguhan kanonik. Gereja menganggap 57perkawinan orang katolik di luar Gereja katolik,

entah menurut agama lain dari pasangannya atau secara sipil saja, sebagai de facto union.

10Dalam kasus ini sudah amat gamblang ketidaksahannya, sehingga dirasa berlebihan jika

untuk membuktikan nullitas-nya harus digunakan proses anulasi biasa atau formalitas

khusus. Cukuplah perkaranya diselidiki, dicatat, dan dinyatakan tidak sah oleh pastor-paroki

dalam penyelidikan kanonik pra-nikah.242 6. Kesepakatan Nikah dan Cinta-kasih Suami-

istri 27Hal yang menarik dan barangkali sangat mengherankan ialah bahwa dalam

mendeskripsikan perkawinan kan. 1055, §§1-2 tidak mencantumkan sama sekali kata “cinta”

atau “cinta-kasih”. Bahkan dalam keseluruhan hukum perkawinan “cinta-kasih suami-istri”

hampir tak pernah disebut. Kodeks memang bukanlah buku psikologi atau buku rohani.

Kan. 1063, 40 menyebut “cinta-kasih”, namun kata itu 29tidak merujuk pada suami-istri

melainkan pada Kristus Tuhan. Persisnya, perayaan liturgis perkawinan hendaknya

mengantar relasi dan kesatuan suami-istri kepada partisipasi 5dalam misteri kesatuan dan

cinta-kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya. Kan. 1148, §3 menyebut “cinta-kasih”

3dalam arti umum, yakni cinta-kasih kristiani yang harus diaplikasikan terhadap (para)

mantan istri yang harus dilepaskan, ketika seorang poligam bertobat dan dibaptis. “Cinta-

kasih kristiani” juga harus diaplikasikan agar dalam kasus perzinaan suami-istri saling

mengampuni demi memulihkan 18perkawinan dan menghindari pisah-ranjang (kan. 1152,

§1). Sekarang muncul pertanyaan, apakah cinta-kasih suami-istri tidak diperlukan oleh

hukum. Mengapa hukum enggan berbicara atau mengatur cinta-kasih, bahkan untuk

lembaga perkawinan? Mengapa cinta-kasih suami-istri sekadar disebut secara implisit?

Apakah cinta-kasih berada di luar kesepakatan nikah? 11Tidak dapat disangkal bahwa

perkawinan diawali 4dengan cinta dan dihidupi oleh cinta. Cinta adalah energi yang sudah

ditanam oleh Tuhan dalam hati manusia, yang membuat pria dan wanita saling tertarik,



mendekat dan menyatu. Cinta jugalah yang membuat 8pria dan wanita saling bersepakat

untuk membentuk perkawinan. Tanpa cinta orang tidak mungkin menikah, karena tanpa

cinta seseorang tidak mungkin memberi seluruh diri kepada pasangan dan menerima

seluruh diri pasangan. Itulah yang disebut cinta-kasih suami-istri (conjugal love), yang

berfungsi menghidupi ikatan nikah mereka. Tanpa cinta seseorang tidak mungkin

2memberikan kesepakatan nikah. 1Paus Yohanes Paulus II menyebut perkawinan sebagai

«perjanjian kasih».243 Namun, ada distingsi dan perbedaan nuansa antara cinta-kasih dan

kesepakatan nikah. Hal ini bisa kita rasakan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ada

perkawinan yang secara objektif-yuridis tidak sah, namun bisa langgeng karena adanya

cinta-kasih 242 Navarrete, Art. Cit., hlm. 375, 386. 243 FC, no. 19, 1. atau ikatan afektif yang

kuat 3dalam diri pasangan. Sebaliknya, ada juga perkawinan yang secara objektif-yuridis

sah, namun toh akhirnya bubar karena 6sudah tidak ada cinta-kasih dan afeksi di antara

suami-istri. Masih ada lagi perkawinan yang sebenarnya kurang didasari 34oleh rasa cinta

yang kuat, misalnya sekadar menyetujui jodoh yang dipilihkan oleh orangtua. Namun,

pasangan itu menghendaki pernikahan dengan sebuah keyakinan tradisional witing tresna

jalaran saka kulina (“cinta akan tumbuh dengan sendirinya karena telah terbiasa hidup

bersama”). Dari sini kita bisa mempersoalkan, manakah yang secara yuridis membuat

perkawinan: cinta 2atau kesepakatan nikah? Ada dua kelompok pendapat yang cukup

berseberangan dalam menjawab pertanyaan itu, terutama menyangkut implikasi dan

aplikasinya. Kelompok pertama mengidentikkan cinta-kasih dengan kesepakatan nikah 5itu

sendiri, atau sekurang- kurangnya merupakan elemennya yang paling esensial, sehingga

kalau tidak ada cinta pada salah satu atau kedua pihak, perkawinan dianggap tidak sah.

Pertanyaan kunci dari kelompok ini berbunyi: “Apakah kamu mencintai dia?” Kelompok ini

memberi dukungan pada faktor atau elemen subjektif 12dalam perkawinan, serta mudah

menerima perceraian manakala suami-istri tidak lagi memiliki kehangatan cinta dan afeksi.

Kelompok kedua juga melihat cinta-kasih sebagai unsur yang sangat vital dan bahkan

fundamental, 16namun hal itu sekadar dipahami dari sudut psikologis dan etis. Dari sudut

hukum, cinta dan afeksi tidak memiliki relevansi 10apa pun untuk efektivitas yuridis



perkawinan. Hal ini karena secara yuridis perkawinan didasarkan pada kesepakatan nikah,

sehingga kesepakatan nikah itu tetap utuh dan sah, juga jika sekiranya jalinan cinta-kasih

atau afeksi 3antara suami dan istri kemudian menjadi kendur atau luntur. Peranan cinta-

kasih suami-istri tidak ditolak atau dibuang, melainkan dilihat 14dan diperlakukan sebagai

elemen meta-yuridis, yakni melampaui dan di atas aspek hukum. Unsur cinta-kasih dan

afeksi hanya diandaikan ada 2ketika seorang pria dan seorang wanita memberikan

kesepakatan nikahnya. Pertanyaan kunci bagi kelompok ini bukanlah “apakah Anda

mencintai dia?”, melainkan “apakah Anda mau menikah dengannya?” Jadi, yang berlaku

ialah kehendak, bukan afeksi. Perbuatan kehendak inilah yang diwujudkan 2dengan

perjanjian yang tak dapat ditarik kembali, dan sekaligus diberi nilai serta kekuatan hukum

oleh UU, baik UU sipil maupun UU keagamaan. Tidak-adanya cinta-kasih 4sejak awal

pernikahan hanya bisa dijadikan indikasi untuk meragu-ragukan bahwa kesepakatan nikah

itu barangkali cacat atau tidak cukup.244 244 Navarrete menegaskan bahwa sekalipun

diungkapkan dalam tindakan-tindakan, cinta-kasih suami-istri secara formal adalah sebuah

habitus, fenomen psikologis yang tidak berada langsung di bawah pengaruh kehendak

manusia. Kehendak manusia memang dapat menciptakan 12kondisi- kondisi yang

membuat cinta-kasih itu bangkit, tumbuh dan tetap ada. Namun, cinta-kasih itu sendiri

sebagai fenomen psikologis tidak langsung 6berada di bawah pengaruh kehendak untuk

tetap subur dan bertumbuh. Karena hakikat cinta-kasih yang demikian itu, maka hal itu

tidak bisa menjadi objek perjanjian. Tak seorangpun bisa menerima secara formal

kewajiban yuridis untuk mencintai dengan cinta-kasih khas suami-istri. Juga tak

seorangpun bisa menciptakan Namun, cacat atau ketidakcukupan kesepakatan nikah harus

diperiksa dan dinilai berdasarkan norma-norma hukum mengenai kesepakatan nikah (kan.

1095-1107) dan norma prosedural untuk nulitas kesepakatan, bukan berdasarkan tidak

adanya rasa cinta atau sentimen. Dalam 8kutipan berikut ini Paus Paulus VI mengajarkan

bahwa cinta-kasih suami- istri, sekalipun sangat vital untuk langgengnya ikatan perkawinan,

dan karena itu vital untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, secara yuridis bukanlah

unsur esensial untuk keabsahan yuridis ikatan nikah. «Cinta adalah elemen fundamental



dari perkawinan. 3Konsili Vatikan II sendiri telah menegaskannya dalam Konstitusi Gaudium

et Spes (n. 49). Namun dewasa ini, tersebar beberapa pandangan yang melihat cinta-kasih

suami-istri sedemikian penting juga 14dari sudut pandang yuridis, sehingga validitas ikatan

nikah bergantung pada cinta-kasih itu. Akibatnya, terbukalah jalan lebar menuju perceraian

setiap kali cinta-kasih (atraksi cinta) menjadi kendur. Tak bisa 7diragukan lagi bahwa Konsili

memberi nilai yang tinggi terhadap cinta-kasih. Konsili melihat cinta-kasih sebagai kondisi

19yang sempurna dan tujuan tertinggi dari perkawinan, serta menghimbau suami- istri

untuk menjiwai kehidupan mereka bersama dengan cinta-kasih itu. Namun, 1pada saat

yang sama ajaran kristiani tidak bisa menerima konsep cinta-kasih suami-istri yang begitu

dimutlakkan sampai membuang atau mengurangi kekuatan dan arti prinsip «matrimonium

facit partium consensus» (kesepakatan kedua pihak membuat perkawinan). Berdasarkan

prinsip ini, perkawinan lahir pada saat kedua pihak 19menyatakan kesepakatan mereka

secara sah. Kesepakatan itu sendiri tak memiliki kekuatan untuk mengubah «realitas

yuridis» yang telah tercipta. 6Oleh karena itu, tidak bisa diterima pandangan yang

mengatakan bahwa jika elemen subjektif berkurang, antara lain terutama cinta-kasih

suami-istri, maka tidak ada lagi perkawinan sebagai realitas yuridis efektif. Sejauh

menyangkut hukum, realitas perkawinan 43tetap berlangsung, tidak bergantung pada

cinta- kasih, serta permanen, sekalipun relasi afektif dan cinta barangkali sudah berhenti.

Semua pertimbangan 14ini tidak bermaksud mengurangi martabat dan pentingnya cinta-

kasih suami- istri, karena kekayaan pokok dari nilai-nilai yang terkandung dalam lembaga

perkawinan tidak terdapat hanya dalam unsur-unsur yuridis. Sekalipun cinta-kasih tidak

masuk dalam ruang-lingkup hukum (extra provinciam iuris), namun menempati fungsi

53dan peran yang luhur dan perlu dalam kehidupan perkawinan. Tak bisa 7diragukan lagi

bahwa kalau cinta-kasih berkurang atau kendur, suami-istri kehilangan daya dan semangat

untuk mengemban semua tugas dan kewajiban mereka dalam ketulusan timbal-balik.

Sebaliknya, bila ada cinta-kasih suami-istri yang manusiawi, penuh, subur, setia, dan bagi

dirinya hak formal untuk dicintai dengan conjugal love itu. Sebuah fenomen yang berada di

luar pengaruh langsung kehendak tidak bisa dijadikan objek kewajiban dan hak. (Dikutip



dalam catatan kaki oleh Chiappetta, Il Manuale del Parroco, hlm. 35). Wernz-Vidal 8juga

mengatakan bahwa persekutuan jiwa dan roh melalui cinta-kasih timbal- balik antara suami

dan istri adalah kondisi prasyarat untuk suatu perkawinan yang bahagia. Namun, cinta-

kasih seperti 34itu tidak bisa menjadi objek perjanjian perkawinan. Ikatan nikah juga tidak

bisa didasarkan pada suatu elemen yang begitu mudah berubah-ubah. (Dikutip oleh

Chiappetta, Ibid.). eksklusif sampai dengan kematian, maka perkawinan bisa diwujudkan

dalam kesempurnaan 25yang utuh, yang memang bisa dicapai oleh siapa pun».245 Dalam

yurisprudensi Rota Romana barangkali putusan coram Fagiolo tertanggal 30 Oktober 1970

merupakan satu-satunya yang memberi relevansi yuridis pada cinta-kasih suami-istri

(conjugal love). Ia menyatakan bahwa cinta-kasih suami-istri memiliki kekuatan yuridis

47tidak hanya sebagai causa efficiens perkawinan, melainkan juga menjadi esensinya: cinta-

kasih suami-istri masuk sebagai bagian integral dalam objek kesepakatan nikah. Namun,

pada umumnya yurisprudensi Rota Romana tidak memberi relevansi yuridis pada conjugal

love itu.246 27Ada beberapa alasan, yakni (a) untuk mempertahankan prinsip tradisional

‘consensus, non amor facit matrimonium’, (b) berhubung ajaran Konsili Vatikan II sangat

bercorak pastoral, maka ajarannya kurang mengandung unsur teknis yuridis yang

mengikat, (c) mengingat prinsip tak-terputuskannya perkawinan, ada ketakutan bahwa jika

conjugal love itu memiliki relevansi yuridis untuk terciptanya perkawinan, maka akan

muncul prinsip bahwa jika cinta-kasih suami-istri sudah habis, ikatan nikah juga terhenti, (d)

cinta-kasih adalah realita metayuridis, 1yang tidak mungkin diukur secara kuantitatif dan

kualitatif untuk dipakai sebagai patokan menentukan validitas atau nulitas kesepakatan

nikah, (e) tidak diperlukan adanya bab tersendiri yang mengatur “nulitas perkawinan atas

dasar tidak-adanya rasa cinta”, mengingat sudah ada sekumpulan norma yang mengatur

ketidakmampuan, simulasi, dan sebagainya.247 Jadi, sekiranya cinta-kasih 22suami istri itu

sudah tidak ada, hal itu tidak otomatis mengakibatkan ketidaksahan (nullitas) tindakan

menghendaki perkawinan yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan nikah. Namun, jika

tidak-adanya cinta-kasih merupakan akibat atau konsekuensi dari adanya cacat kebebasan,

ketakutan, simulasi, 29dan sebagainya, maka perkawinan dapat dianulasi (annulable).



Namun, annulabilitas ini 6tidak didasarkan atas meredupnya afeksi dan rasa cinta antara

suami-istri, melainkan atas cacat kesepakatan nikah yang terjadi pada salah satu atau

kedua pihak, yang disebabkan entah oleh paksaan, atau penipuan, atau simulasi, atau

ketakutan, dan sebagainya. 1Dalam kehidupan perkawinan yang normal sebenarnya hukum

dan cinta-kasih tidak saling berseberangan, melainkan justru saling mendukung dan

meneguhkan. Pada pasangan 2yang saling mencintai, ikatan nikah yang bernilai yuridis dan

sosial itu 245 Paulus VI, Alloc. ad Rotae Romanae Tribunal, 9 Februari 1976 (dikutip dari

Chiappetta, Il Manuale del Parocco, hlm. 35). 246 Antara lain putusan coram (selanjutnya

disingkat c.) Palazzini, 2 Januari 1971; c. Anné, 25 Januari 1969 dan 4 Desember 1975; c.

Parisella, 22 Februari 1973; c. De Jorio, 10 Januari 1973 dan 6 Februari 1974; c. Mercieca, 28

Maret 1974; c. Agustoni, 5 Juni 1974; c. Fiore, 16 Juli 1974; c. Pinto, 15 Juli 1977, 18

Desember 1979, 12 Februari 1982; c. Egan, 722 April 1982, 10 November 1983; c. Ewers, 15

Januari 1977; c. Masala, 12 Marzo 1975. Lih. Aznar Gil, Op. Cit., hlm. 40. 247 Aznar Gil, Ibid.,

hlm. 40-41. 25dengan sendirinya akan terpelihara dan berlangsung langgeng. Lalu benarlah

kata-kata Rasul Paulus ini: “Barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah

memenuhi hukum Taurat. ... 76Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena

itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat (Rm 13:8b.10). Kalau kata-kata Rasul Paulus itu

diterapkan pada 15perkawinan, itu berarti suami-istri yang saling mengasihi tidak perlu lagi

berpusing-pusing dengan aspek yuridis dari ikatan nikah mereka, tidak perlu bingung akan

apa yang dituntut oleh hukum. 7Hal itu dengan sendirinya terwujud, dihayati, terpelihara,

dan terpenuhi. Suami-istri 1yang hidup dalam kasih-setia satu sama lain memenuhi,

menggenapi dan menyempurnakan tuntutan hukum, bahkan berbuat melampaui norma

hukum, karena kasih adalah unsur meta-yuridis perkawinan. Dari semua 6penjelasan di atas,

kiranya cinta-kasih suami-istri bisa diselaraskan dan bahkan disatukan dengan kesepakatan

nikah. Namun, cinta-kasih itu perlu diberi definisi yang lebih tepat. Bahasa cinta-kasih yang

memiliki relevansi yuridis, dan bahkan menjadi objek kesepakatan nikah ialah penyerahan

dan penerimaan 11diri secara total (amor benevolentiae), yang diikuti dengan kesediaan

dan komitmen untuk membangun relasi interpersonal. 32Dengan kata lain, conjugal love



(amor coniugalis) tidak boleh dan tidak bisa direduksi sebagai afeksi atau atraksi sensual,

sensasi erotik, dorongan seksual, sentimen kedekatan, kebahagiaan hidup bersama,

melainkan tindakan pemberian diri secara total, sekali namun untuk selamanya dan tidak

3ditarik kembali, yang menuntut mutualitas dan kesuburan. Cinta-kasih tidak identik

dengan perasaan yang tidak jelas atau atraksi psikofisik yang kuat terhadap pasangan,

melainkan effective love terhadap pribadi pasangan yang terwujud dalam kehendak dan

usaha yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Sebab sentimen atau afeksi

sangat tergantung dengan jiwa manusia yang berubah-ubah. Atraksi psikofisik, sekalipun

timbal-balik, tidaklah stabil, pada suatu saat menggebu-gebu, sedangkan di saat lain jenuh

dan habis. Sekali cinta-kasih itu saling diberikan 38dan diterima dalam kesepakatan nikah,

cinta-kasih itu menjadi conjugal love dan tidak pernah kehilangan karakter itu. Di sinilah

dipertaruhkan kesetiaan cinta-kasih 22antara suami dan istri, yang diuji melalui pemenuhan

kewajiban-kewajiban yang diterima secara bebas.248 Ajaran Paus Benediktus XVI

meneguhkan semua yang sudah dipaparkan sebelumnya, khususnya ajaran 7Paus Paulus

VI. Beliau mengajarkan bahwa sentimen atau afeksi itu datang dan pergi setiap saat. Afeksi

dan sentimen memang dapat menjadi percikan awal dari api cinta, namun bukanlah

totalitas cinta itu sendiri. Erôs harus mengalami pemurnian (purifikasi) dan pematangan,

agar menjadi amor 30dalam arti yang utuh dan penuh. Cinta yang matang ini melibatkan

seluruh potensialitas manusia, bahkan keseluruhan pribadi orang yang mencintai itu

sendiri. Karena itu, 248 Aznar Gil, Op. Cit., hlm. 41-42. cinta dalam arti 1ini melibatkan

seluruh kekuatan kehendak dan akal budi manusia. Cinta tidak pernah berhenti dan tidak

pernah selesai, melainkan berproses untuk selalu disempurnakan dan dilengkapi. Orang

yang saling mencintai dengan amor yang sejati “menghendaki 68hal yang sama dan

menolak hal yang sama” (idem velle atque idem nolle). 32Dengan kata lain, terjadi

kesamaan satu dengan yang lain, yang mengantar kepada persekutuan kehendak dan

pikiran.249 Cinta-kasih dalam arti inilah yang relevan dan berlaku dalam perkawinan, yang

membangun kesepakatan nikah dan menjaga keutuhannya. Kalau cinta autentik ini ada,

maka sentimen dan afeksi pasti akan mengiringi dan menggairahkan relasi pasangan



suami-istri. Sebaliknya, jika sentimen, afeksi, dan erôs meluntur atau hilang, kesepakatan

nikah tidak dapat ikut luruh atau hilang, karena ia dibangun tidak atas dasar sentimen,

afeksi, atau erôs, melainkan berdasarkan tindakan kehendak suami-istri yang digerakkan

oleh coniugal love. Pasangan suami-istri yang “loyo” itu dipanggil untuk memulihkan

coniugal love, dan bukan sekadar menggairahkan sentimen atau afeksi. Di sinilah reksa

pastoral pascanikah 6menjadi sangat penting dan vital. Ketika mulai muncul kerikil-kerikil

kesalahpahaman, ketidakcocokan, kebosanan, kesulitan, dan tantangan hidup, suami-istri

mendapat bantuan dan pendampingan dari jemaat beriman. Bagi mereka disediakan

berbagai wadah dan sarana pembinaan, 19agar cinta- kasih, dialog dan komunikasi, kerja

sama, dan pengorbanan timbal-balik mereka makin hari makin bertumbuh-kembang.

Tujuan pastoral perkawinan ialah agar suami-istri 5dengan setia memelihara serta

melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga

yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh (kan. 1063, §4). 249 Lih. Benediktus XVI,

Ens. Deus caritas est, no. 16. IV HAK MENIKAH anon 1058 menetapkan secara singkat

namun tegas: 15“Semua orang yang tidak dilarang hukum dapat menikah”. Ketentuan ini

bisa dirumuskan dengan cara lain: “Semua 2orang dapat menikah, yaitu yang tidak dilarang

oleh hukum”.250 Kanon ini mau menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak

fundamental untuk menikah (ius connubii, right to marry). Namun di lain pihak, perkawinan

adalah institusi natural yang diciptakan Allah dan dihiasi dengan hukum-hukumnya. Selain

itu, perkawinan memiliki implikasi religius, moral, dan sosial yang sangat besar. 6Karena itu,

hak fundamental untuk menikah dan pelaksanaannya perlu diatur (= ditegakkan dan

dilindungi) oleh hukum, baik oleh hukum positif manusiawi maupun dan terutama oleh

hukum kodrat, agar pelaksanaan hak itu oleh seseorang tidak melanggar hak 17orang lain.

Dalam kodeks yang lama ketentuan di atas ditempatkan sebagai kanon pendahuluan pada

bab yang membahas “halangan-halangan nikah pada umumnya” (KHK 1917, kan. 1035).

Maksudnya ialah agar hak untuk menikah menjadi prinsip dasar 19yang harus dipegang

teguh dalam menafsirkan halangan-halangan nikah yang ditetapkan di sana. Struktur

seperti itu juga dimaksudkan agar halangan-halangan nikah dilihat sebagai kekecualian



atas prinsip dan premis dasar tersebut, yakni 1hak setiap orang untuk menikah. Selanjutnya,

sebagai kekecualian halangan-halangan nikah harus ditafsirkan secara sempit dan ketat

(strict interpretation). Namun, susunan 11seperti itu justru memiskinkan arti dan nilai dari

hak personal dan sosial yang begitu fundamental dan penting itu. Pengaturan hukum

mengenai validitas perkawinan tidak melulu berupa penetapan halangan-halangan nikah.

Pada kenyataannya, norma- norma mengenai kesepakatan nikah dan tata-peneguhan

kanonik (forma canonica) 250 Rumusan ini lebih mendekati teks asli yang berbunyi: Omnes

possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur. juga mengandung larangan

atau halangan untuk peneguhan nikah. 10Dengan kata lain, kesepakatan nikah dan tata-

peneguhan kanonik juga berkaitan langsung dengan hak dan pelaksanaan hak menikah itu.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kodeks aktual menempatkan hak 23untuk menikah

di antara kanon-kanon pendahuluan dan fundamental. Maksudnya ialah supaya hak untuk

menikah dipandang sebagai premis dan prinsip fundamental 51yang harus diperhatikan

dalam seluruh sistem perundang-undangan mengenai perkawinan, baik perundang-

undangan sipil maupun gerejawi, baik mengenai perkawinan pada umumnya maupun

4perkawinan antara dua orang dibaptis. Hak untuk menikah menjadi prinsip penafsiran bagi

setiap pengaturan hukum mengenai perkawinan secara keseluruhan, bukan melulu satu

aspek saja dari perkawinan. 1. 1Sumber dan dasar hak setiap orang Sumber dan fundamen

dari hak untuk menikah adalah pribadi manusia, yang diciptakan menurut gambar dan

kesamaan dengan Allah. Manusia diciptakan untuk membangun persekutuan dalam kasih

menurut “gambar dan kesamaan”–nya dengan Sang Pencipta sendiri. Bahkan laki-laki dan

perempuan dipanggil dan diutus oleh Sang Pencipta untuk bersatu, beranak-cucu dan

bertambah banyak. Kodrat, martabat, serta panggilan asasi dan awali manusia tersebut

merupakan fundamen dan sumber dari hak untuk menikah. Hak natural ini dimiliki oleh

setiap orang dari setiap suku, budaya, dan bangsa. Hak itu dimiliki baik oleh orang yang

tidak dibaptis maupun yang dibaptis. Sebagai hak fundamental yang melekat dalam

pribadi manusia, hak itu lahir, hidup, dan mati bersama dengan diri pribadi setiap orang.

Hak asasi ini sudah disetujui dan diproklamasikan oleh PBB lewat Sidang Umum tertanggal



10 Desember 1948: “Men and women of full age, without any limitation due to race,

nationality or religion, have the right to marry and to found a familiy. They are entitled to

equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution” (The Universal Declaration

of Human Rights, art. 16, 10). Kan. 1058 tidak hanya menunjukkan bahwa sistem legislasi

kanonik sudah sesuai dengan Deklarasi Sedunia 6tentang Hak Asasi itu, melainkan bahwa

jauh sebelum dirumuskan oleh PBB, hak fundamental itu sudah selalu dihormati dan

dilindungi oleh Gereja. Gereja, melalui Paus Pius XII, pernah menghukum dengan tegas

larangan nikah 1yang didasarkan pada persoalan ras.251 Sebelum itu, Kongregasi Ajaran

Iman telah mengutuk doktrin eugenetis, yang memunculkan tindakan sterilisasi pada

sekelompok laki-laki dan perempuan tertentu, dan juga larangan nikah bagi orang- 251

Pius XII, Alloc. 3 Oktober 1941, dalam Discorsi e Radiomessagi, vol. III, Città del Vaticano

1942, hlm. 209. 4orang yang terkena penyakit berat, dan sebagainya.252 Paus Paulus VI

mengingatkan bahwa pembatalan atau pembatasan hak untuk menikah, bila tidak

dijustifikasi oleh alasan yang berat dan masuk akal, merupakan pelanggaran terbuka

terhadap martabat pribadi manusia.253 Selanjutnya, pada tanggal 24 November 1983

Takhta Suci menerbitkan Piagam Hak-Hak Keluarga, 17yang menetapkan bahwa setiap laki-

laki dan perempuan, yang telah mencapai usia nikah dan memiliki kapasitas yang

diperlukan, memiliki 4hak untuk menikah dan membangun keluarga tanpa diskriminasi apa

pun. Pembatasan oleh hukum terhadap pelaksanaan hak ini, 40baik yang bersifat tetap atau

sementara, dapat dilakukan hanya jika ada tuntutan yang berat dan objektif yang

bersumber dari hakikat perkawinan itu sendiri atau karena relevansi sosial dan publiknya.

Bagaimanapun juga hukum harus 1menghormati martabat dan hak-hak fundamental orang

per orang. Selain itu, Piagam itu juga 23menegaskan bahwa mereka yang ingin menikah

dan membangun keluarga memiliki hak atas kondisi moral, edukatif, sosial, dan ekonomis,

yang memampukan mereka untuk melaksanakan hak nikahnya itu dalam kematangan yang

penuh 6dan tanggung jawab. Masyarakat dan negara wajib menyediakan dan menciptakan

semua kondisi itu.254 Ketentuan kan. 1058 17di atas juga menggarisbawahi presumsi positif

Gereja terhadap setiap orang, yakni bahwa setiap orang yang telah mencapai usia dewasa,



baik secara fisik maupun psikologis, diandaikan memiliki kapasitas untuk menikah. Karena

itu, meskipun banyak perkawinan ternyata 34kandas di tengah jalan, dan bahkan ketika

masih seumur jagung, kita tidak bisa membuat presumsi negatif dengan mengatakan:

“sebagian besar orang tidak mampu menikah”, atau “sebagian besar perkawinan

sebenarnya tidak sah”. Setiap pria dan setiap wanita dapat menikah dengan memilih

pasangannya secara bebas, tanpa diskriminasi.255 Sekali lagi, ini adalah hak asasi dan asali

yang tak pernah bisa diasingkan atau dicabut (inalienable right) dari setiap pribadi

manusia. Selain itu, 4hak untuk menikah ini merupakan bagian dan termasuk dalam konteks

hak yang lebih besar, yaitu hak untuk memilih status hidup (state of life, status vitae), yang

juga merupakan hak fundamental dari setiap pribadi dalam 7Gereja. Kan. 219 menetapkan:

“Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam

memilih status kehidupan”. Perwujudan konkret dari status hidup sangat bervariasi.

Pernikahan hanyalah salah satu bentuk saja. Jadi, menikah 252 Congregratio Sancto Uffizio,

Decr. De educatione sexuali et de eugenetica, 21 Maret 1931, dalam AAS 23 (1931)

118-119; Decr. De sterilizatione directa, 24 Februari 1940, dalam AAS 32 (1940) 73. 253

Paulus VI, Ens. Populorum progressio, 26 Maret 1967, no. 37 (dalam EV 2: 1082). 254 Takhta

Suci, Carta dei Diritti della Famiglia, 24 November 1983, art. 1a-b, dalam EV 9: 541. 255 Ada

yang lebih suka memakai istilah “kebebasan” daripada “hak” untuk menikah, untuk

menggarisbawahi bahwa menikah bukanlah suatu keharusan atau kewajiban, dan 6bahwa

setiap orang bebas untuk menikah dan juga bebas untuk tidak menikah. berarti

mewujudkan hak 1dan kebebasan untuk menentukan status kehidupan dengan cara hidup

menikah. 2. Hak fundamental orang-orang terbaptis 5Bagi orang-orang yang dibaptis

kristen hak untuk menikah tidak hanya dipahami dan dilaksanakan sebagai hak natural

semata-mata, melainkan juga sebagai panggilan serta perutusan yang istimewa.

Sebagaimana ditetapkan oleh kan. 96, 9dengan baptis seseorang digabungkan pada Gereja

Kristus dan menjadi persona di dalamnya (persona in Ecclesia), dengan tugas-tugas dan

hak-hak yang khas bagi orang kristiani menurut kedudukan masing-masing. Bagi mereka

4hak untuk menikah diangkat dari tatanan kodrati kepada tatanan adikodrati, dari tatanan



penciptaan kepada tatanan keselamatan dan penebusan. Pembaptisan sebenarnya tidak

mengubah atau menambah 10apa pun pada hak fundamental dan natural untuk menikah.

Namun, sesudah pembaptisan hak untuk menikah dipahami dan dilaksanakan dalam

keanggotaan 19sebagai anggota Gereja Kristus, yakni sebagai sesuatu yang disatukan

dalam karya perutusan Gereja, yang dipercayakan oleh Kristus Tuhan untuk dilaksanakan di

dunia. Bisa dipertanyakan, apakah kalau dua orang terbaptis menikah, mereka menikah

berdasarkan dua 14hak yang berbeda, yang dilaksanakan bersama-sama namun sebenarnya

terpisah satu sama lain, ataukah satu hak yang sama yang berakar pada kondisi sebagai

human-christian person? Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan doktrin mengenai

ketakterpisahan antara 8perkawinan sebagai realitas natural dan perkawinan sakramental.

Seorang beriman atau seorang terbaptis 2memiliki hak fundamental untuk memilih dengan

bebas status hidup menikah. Namun, hak 1ini hanya dapat dilaksanakan melalui sakramen

perkawinan, sehingga ius connubii seorang kristen adalah hak natural yang berakar dalam

kondisinya sebagai human person, dan sekaligus hak fundamental intragerejawi yang

berakar dalam kondisinya sebagai baptized person. 4Dengan kata lain, hak natural

“ditenggelamkan” dalam hak fundamental untuk menikah berdasarkan kondisi konkret

sebagai human person yang telah diangkat melalui baptisan kepada tata- penebusan dan

tata-rahmat. Jadi, hak itu adalah satu-satunya hak yang berakar dalam natura humana,

yang notabene sudah dimasukkan secara efektif lewat baptisan ke 1dalam sejarah

keselamatan ilahi (historia salutis). Dengan demikian, 4hak untuk menikah mau tak mau

berarti hak untuk meneguhkan perkawinan sakramental, karena itulah satu- satunya cara

yang mungkin bagi seorang terbaptis untuk melaksanakan hak-nikahnya.256 Hak nikah itu

bagi orang Katolik dilaksanakan dalam suatu tata-peneguhan di hadapan peneguh-nikah

dan 2 (dua) orang saksi (forma canonica, kan. 1108, §§1-2). 256 T. Rincón-Pérez, El

Matrimonio Cristiano. 31Sacramento de la Creacion y de la Redencion, Eunsa, Pamplona

1997, hlm. 267-268. Tata-peneguhan ini merupakan cara konkret 12untuk melindungi

martabat perkawinan. Selain itu, tata-peneguhan nikah merupakan tuntutan dan

kebutuhan dari pihak yang menikah 2itu sendiri, yakni sebagai konkretisasi historis



perlindungan atas martabat pribadinya, khususnya untuk melindungi status pribadi ketika

berhadapan dengan pihak ketiga atau pasangannya sendiri, yang barangkali mengabaikan

statusnya atau hak-haknya 6di bidang perkawinan dan keluarga.257 Dengan demikian,

Gereja tidak hanya menjamin pelaksanaan hak nikah, melainkan juga melindungi hak nikah

yang sudah dilaksanakan atau diwujudkan. 12Dengan diangkatnya perkawinan orang-orang

kristiani ke martabat sakramental, hak untuk menikah mendapatkan modalitas dan

karakteristik baru sebagai berikut. a. Hak untuk menikah dihayati 32sebagai pilihan bebas

dalam perjalanan panggilan seseorang sebagai murid Kristus, untuk bertumbuh ke arah

kesempurnaan dalam cinta-kasih kristiani. b. Pelaksanaan 15hak untuk menikah merupakan

peristiwa keselamatan Tuhan atau peristiwa iman bagi pasangan dan bagi seluruh Gereja.

Karena itu, 1seluruh umat beriman dituntut menunjukkan tanggung jawab dalam

mempersiapkan perkawinan para anggotanya, agar sungguh-sungguh menjadi sebuah

peristiwa iman (bdk. kan. 1063). c. Yang melaksanakan hak-nikahnya memiliki juga hak atas

6pengakuan dan perlindungan dari pihak Gereja dan di dalam lingkungan gerejawi

terhadap ikatan nikah mereka dan terhadap efek-efeknya. d. Yang melaksanakan hak-

nikahnya juga memiliki hak atas setiap bantuan yang perlu, agar mereka dapat menghayati

secara kristiani sepenuhnya 19hidup perkawinan dan keluarga, dalam rangka memenuhi

panggilan umum kepada kekudusan. e. Yang melaksanakan hak-nikahnya 1di dalam Gereja

juga memiliki hak atas putusan yang adil dan benar, bila mereka berkonflik dalam

kehidupan perkawinan, misalnya dalam menghadapi kemungkinan perpisahan suami-istri

atau berkaitan dengan keabsahan ikatan nikah mereka (kasus nulitas), sehingga semua

pihak dapat mengerti dan melaksanakan kewajiban masing-masing 9sesuai dengan

statusnya. Hak-hak tersebut di atas jelas membawa implikasi dan konsekuensi bagi Gereja

sendiri. Gereja memiliki kewajiban menyelenggarakan reksa pastoral untuk mempersiapkan

sejak dini setiap anggotanya 3yang akan menikah. Gereja juga wajib membela dan

mempromosikan perkawinan sebagai bagian utuh dari kesejahteraan masyarakat dan

kesejahteraan adikodrati Gereja. Gereja juga berkewajiban membantu keluarga-keluarga

kristiani untuk mengatasi 3kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga 257 Rincón-Pérez,



Op. Cit., hlm. 271. mereka tetap dapat menjadikan 1perkawinan dan keluarga kaya akan

buah-buah spiritual dan semangat mewartakan kabar gembira Injil. Akhirnya, Gereja wajib

menunjukkan kebenaran dan memberikan keadilan kepada mereka yang menggugat

keabsahan perkawinan mereka di hadapan hakim gerejawi.258 3. Hak, Penggunaan hak,

dan Pembatasan Hak Pembedaan antara “hak” dan “penggunaan hak” mirip dengan

pembedaan antara teori dan praktik. Sebuah praktik bisa sejalan 6dan sesuai dengan teori.

Namun, praktik juga bisa berjauhan atau berseberangan dengan teorinya. Demikian pula

dengan hak dan penggunaan hak. Penggunaan atau pelaksanaan hak secara konkret bisa

jadi tidak sejalan dengan hak yang secara teoretis dan prinsipiil sudah diakui dan diberikan

kepada seseorang. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pembedaan dalam “sumber”,

dalam arti sumber 28yang memberikan hak berbeda dengan sumber yang mengeluarkan

aturan untuk melaksanakan hak. 27Dengan kata lain, ada perbedaan antara “hak” sebagai

klaim pribadi dan “penggunaan hak” sebagai klaim otoritas publik. Jika hak menikah

bersumber secara natural dari harkat dan 11martabat pribadi manusia, maka sebenarnya

pelaksanaan hak itu harus juga dilihat sebagai bersumber dari martabat pribadi manusia itu

sendiri, dan karenanya tidak bisa dibatasi oleh siapa pun dengan alasan atau tujuan yang

bertentangan 1atau di luar martabat pribadi manusia. 6Karena itu, kalau ada pengaturan

atau bahkan pembatasan dalam melaksanaan hak fundamental tersebut, hal itu harus

bersumber dari harkat dan martabat pribadi manusia, atau sekurang-kurangnya bersumber

dari martabat perkawinan itu sendiri. Di lain pihak, perlu ditegaskan bahwa sekalipun

sangat melekat pada pribadi manusia, hak untuk menikah tidak bisa diartikan sebagai

kewajiban untuk menikah. Setiap orang bebas menggunakan atau tidak menggunakan

“hak untuk menikah” itu dalam hidupnya. Setiap orang berhak memilih status hidupnya,

yakni untuk menikah dan membentuk keluarga atau untuk tidak menikah.259 Orang bisa

juga melepaskan secara bebas haknya untuk menikah, misalnya orang yang mengucapkan

kaul kebiaraan atau menjadi imam, dengan mengucapkan janji selibat. Dari sini sebenarnya

sudah 29muncul dengan sendirinya perbedaan antara hak (ius) dan penggunaan hak (usus

atau exercitio iuris). Bisa terjadi bahwa seseorang memiliki hak penuh untuk menikah,



namun secara bebas ia memilih untuk tidak menggunakan hak itu. Perbedaan 6antara hak

dan pelaksanaannya memang sangat relevan dan penting dalam hukum. 16Ketika

seseorang tidak menggunakan haknya karena kehendak dan 258 Bañares, Op. Cit., hlm.

1074. 259 Charter 48of the Rights of the Family, presented by the Holy See to all persons,

institutions and authorities concerned with the mission of the family in today’s world, art. 1,

dalam EV 18: 2284. pilihan bebasnya 1sendiri, hal itu tidak menimbulkan persoalan moral

atau yuridis apa pun. Sebaliknya, persoalan muncul ketika seseorang ingin menggunakan

haknya itu secara bebas, namun pelaksanaan haknya diatur atau bahkan mungkin dibatasi

oleh orang lain, entah oleh hukum positif maupun oleh otoritas publik. Bagaimana

persoalan ini bisa dijelaskan? 14Sebagai hak asasi yang sifatnya personal, permanen, dan

tak dapat diasingkan (native or innate right) dari pribadi manusia, hukum negara dan

hukum Gereja mau tidak mau harus mengakuinya dan mengaturnya dalam UU formal.

Tujuan pengaturan tak lain dan tak bukan ialah agar hak menikah itu 27bisa dilaksanakan

dengan bebas oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Berhubung hak asasi ini melekat erat

pada 11martabat pribadi manusia, demikian pula pembatasan-pembatasan terhadap

penggunaan hak itu harus bersumber dari dalam pribadi manusia itu sendiri, bukan

sebagai sesuatu yang dikenakan secara sewenang-wenang dari luar. Dengan paradigma

semacam ini aplikasi 6pembedaan antara hak dan penggunaannya menjadi lebih masuk

akal. Jadi, bukanlah hak fundamental itu sendiri yang dibatasi dari luar, melainkan hak

fundamental itu sudah memiliki batas-batasnya sendiri demi kesejahteraan individu,

kesejahteraan 9perkawinan dan keluarga, dan bahkan demi kesejahteraan umum, yang

perlu diatur secara konkret demi pelaksanaan efektif hak itu 2di tengah-tengah masyarakat.

Kalau berdasarkan hukum kodrat 4seseorang tidak mampu menikah, misalnya karena tidak

mampu setia, atau tidak mampu membangun relasi interpersonal, atau tidak mampu

melakukan hubungan seksual suami-istri, maka jelaslah bahwa bukan penggunaan hak

yang dibatasi bagi orang itu, melainkan dari 1dalam dirinya sendiri orang tersebut tidak

mampu melaksanakan haknya untuk menikah. Sekalipun hak untuk menikah itu begitu

intim dan personal 6bagi setiap orang, namun hak itu tidak bisa dilaksanakan secara



individualistik semata-mata. 4Hak untuk menikah tidak bisa disamakan dengan hak untuk

menggunakan tubuh, atau hak atas kebebasan seksual, atau hak atas privacy. Hak untuk

menikah bukanlah hak absolut dan tidak terbatas. 7Dalam kasus-kasus tertentu otoritas

publik dapat menetapkan syarat-syarat minimal untuk melaksanakan hak tersebut secara

efektif dan sah demi kebaikan umum. 28Dengan kata lain, ketika seseorang mau

melaksanakan hak itu secara konkret di tengah-tengah masyarakat, ia tidak terlepas dari

kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta tidak terlepas dari

konsekuensi dan implikasi yuridis dari tindakannya terhadap kebaikan masyarakat.

Perkawinan bukanlah urusan privat dari calon pasangan-nikah, melainkan merupakan

lembaga 1sosial yang paling inti dan dasar, yang menjamin kesejahteraan warga

masyarakat, baik dari segi ekonomis, sosial, kultural, maupun dari sudut psikologis.

11Manusia adalah makhluk sosial yang wajib memerhatikan dan mengupayakan

kesejahteraan orang lain dan lingkungannya lewat cara hidupnya. Tambahan lagi, tidak bisa

dipungkiri kenyataan bahwa perkawinan adalah sel fundamental bagi masyarakat. 6Karena

itu, pada setiap perkawinan bergantung kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di

dalam setiap budaya dan sistem hukum, termasuk dari masyarakat yang sangat

menekankan sifat privat dari urusan perkawinan dan keluarga, kita bisa melihat adanya

intervensi yang jelas dari masyarakat terhadap perkawinan setiap warganya. Intervensi itu

berupa pengaturan-pengaturan menyangkut kemampuan yuridis (halangan atau larangan),

manifestasi legitim dari kesepakatan nikah, serta status yuridis suami-istri, baik dalam

kaitan dengan anak-anak maupun dengan masyarakat. Namun 1di lain pihak, mengingat

hak ini begitu intim dan personal, intervensi dari otoritas publik haruslah seminim mungkin

dibandingkan dengan intervensi di bidang-bidang lain dari kehidupan bermasyarakat,

justru demi menegakkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Jadi, hak untuk menikah

bukanlah melulu hak individual untuk kesejahteraan individual, melainkan juga hak sosial

10untuk kesejahteraan umum. 6Dengan demikian, setiap pribadi manusia selalu memiliki

kapasitas yuridis untuk menikah, namun tidak selalu memiliki kapasitas untuk mewujudkan

hak fundamental itu secara efektif.260 Hak untuk menikah tidak boleh dimengerti sebagai



klaim subjektif dari calon pasangan bahwa seorang pastor wajib menikahkan mereka

dengan sekadar memberikan pengakuan formal atas kehidupan bersama mereka, terlepas

55dari bentuk dan isi kehidupan bersama itu. 4Hak untuk menikah mengandaikan bahwa

calon pasangan itu sungguh-sungguh memiliki kehendak dan kapasitas untuk membangun

perkawinan sebagaimana diajarkan oleh Gereja. Dengan kata lain, hak untuk menikah

berarti hak untuk merayakan pernikahan yang autentik. Hak 6itu tidak bisa dan tidak boleh

ditolak bila jelas bahwa dalam diri pasangan berdua tidak ada sesuatupun yang

bertentangan dengan perwujudan perkawinan yang autentik (bene dispositus). Sebaliknya,

pelaksanaan hak itu bisa ditolak bila ada hal-hal yang dengan jelas bertentangan dengan

pelaksanaannya secara sah dan halal, misalnya kapasitas untuk menikah memang tidak ada,

atau ada maksud dan tujuan yang bertentangan dengan perkawinan autentik pada salah

satu atau kedua pihak.261 Dalam perspektif ini norma halangan nikah dipahami sebagai

pengaturan hukum atas 25seseorang yang tidak berada dalam kondisi yang benar untuk

melaksanakan hak- nikahnya, baik karena situasi pribadinya sendiri maupun karena adanya

ketidaksesuaian antara kondisinya yang aktual dengan tuntutan 11dari hakikat perkawinan

itu sendiri. Mengatur pelaksanaan 4hak untuk menikah biasanya berupa penetapan

halangan atau larangan terhadap pernikahan-pernikahan tertentu, yang menurut

pengalaman 260 Bañares, Op. Cit., hlm. 1070. 261 Lih. Benediktus XVI, Alloc. to the Roman

Rota, 22 Januari 2011, dalam L’Oss.Rom.we 26 Januari 2011, hlm. 4. pada umumnya

mengancam stabilitas perkawinan itu sendiri dan kesejahteraan umum. Misalnya, norma

halangan ikatan nikah sebelumnya (kan. 1085, §1) hanya mau mengatakan 9bahwa orang

yang bersangkutan secara objektif berada dalam situasi yuridis yang tidak sesuai dengan

hukum kodrat. Sedangkan otoritas legislatif sekadar membaca dan memasukkan hukum

kodrat 6itu di dalam sistem perundang- undangannya. Demikian pula, norma halangan

hubungan darah dan umur (kan. 1091; 1083) juga didukung 10oleh hukum kodrat dan

dituntut oleh hakikat perkawinan itu sendiri. Pembedaan antara halangan yang bersumber

dari hukum kodrat dan yang bersumber dari hukum gerejawi juga dimaksudkan untuk

menjamin pelaksanaan hak menikah. 4Gereja tidak bisa membuat satu halangan nikah apa



pun yang bersifat absolut, kecuali yang bersumber dari hukum kodrati atau ilahi.262 Kalau

suatu halangan nikah tidak bersumber dari hukum kodrati atau ilahi positif, hak untuk

menikah tidak boleh ditolak secara mutlak berdasarkan suatu halangan. Hak atas

perkawinan lebih kuat dan menang atas norma halangan yang semata-mata bersifat

kanonik. Demikian pula, dalam keragu-raguan hak 1dan kebebasan untuk menikah tetap

dijunjung tinggi (kan. 14; bdk. juga kan. 1084, §2), kecuali ada keraguan (a) 5bahwa pihak-

pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau

dalam garis menyamping tingkat kedua (kan. 1091, §4), atau (b) bahwa 4salah satu atau

kedua pihak masih terikat oleh perkawinan sebelumnya (kan. 1060; 1085, §2; bdk. juga kan.

1150).263 Larangan atau halangan nikah juga tidak boleh memiliki karakter hukuman,

melainkan dimaksudkan untuk melindungi dan menegakkan pelaksanaan hak 38secara

benar dan tepat. Karena itu, hukum Gereja mereservasi hanya pada 5otoritas tertinggi

Gereja kewenangan untuk menyatakan secara autentik kapan hukum ilahi melarang atau

menggagalkan perkawinan (kan. 1075, §1). Otoritas tertinggi itu ialah Paus pribadi dan

Konsili (Paus bersama dengan kolegium para Uskup). Otoritas tertinggi Gereja yang sama

juga berhak untuk menetapkan halangan-halangan lain bagi orang-orang yang dibaptis

(kan. 1075, §2). Agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak secara semena-mena, hukum juga

menetapkan bahwa undang-undang 7yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak

(termasuk hak menikah) harus ditafsirkan secara sempit (kan. 18). Jadi, larangan atau

halangan haruslah dirumuskan 6dengan jelas dan tegas dalam hukum.264 Bisa

dipersoalkan juga apakah kewajiban untuk memenuhi tata-peneguhan kanonik tidak

melanggar atau sekurang-kurangnya mengurangi hak untuk menikah. Kiranya harus

dikatakan bahwa forma yuridis sebagai cara menyatakan kesepakatan 262 Lih. Tjatur

Raharso, Halangan-halangan Nikah, hlm. 43-57. 263 Chiappetta, 31Il Codice di Diritto

Canonico, hlm. 270. 264 Tjatur Raharso, Ibid., hlm. 49-52. nikah serta 34penerimaan dan

pengakuan dari pihak komunitas sipil atau gerejawi merupakan tuntutan yang normal dan

biasa terhadap hak untuk menikah. Bukanlah komunitas yang memiliki interese atau

kepentingan untuk mengetahui adanya 4ikatan nikah yang dibentuk oleh dua anggotanya,



melainkan pasangan itu sendirilah yang memiliki hak dan kebutuhan akan pengakuan

komunitas terhadap persekutuan hidup mereka. Selain itu, perkawinan mengandung efek-

efek tertentu yang berdimensi keadilan, 2di mana suami-istri membutuhkan perlindungan

dan jaminan di tengah- tengah masyarakat, misalnya menyangkut hak dan kewajiban

orangtua, perlindungan terhadap ikatan suami-istri, harta-kekayaan keluarga, dan

sebagainya. Kepastian dan 6perlindungan hukum terhadap ikatan nikah memberi

perlindungan dan kedamaian kepada suami-istri sendiri. Tata-peneguhan juga dituntut

berdasarkan sakramentalitas perkawinan 8antara dua orang yang dibaptis, agar suami-istri

menjadi tanda kesatuan yang eksklusif dan subur antara Kristus dan Gereja-Nya, dan agar

mereka menyadari perutusan khusus yang harus mereka emban di tengah-tengah Umat

Allah.265 7Demikian pula, norma-norma yang mengatur kesepakatan nikah tidaklah

membatasi atau mengurangi hak untuk menikah. Hakikat hak itu sendiri menuntut adanya

pengaturan mengenai kesepakatan nikah. Maksudnya ialah jika hak itu mau dilaksanakan

dalam tindakan konkret, maka harus ada ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa

pihak-pihak yang 2menyatakan kesepakatan nikah adalah orang-orang yang mampu

melakukan tindakan manusiawi berdasarkan kehendak 51yang bebas dan sesuai dengan isi

perjanjian nikah. 265 Bañares, Op .Cit., hlm. 1071-1072. V 10HUKUM YANG MENGATUR

PERKAWINAN ita sudah melihat bahwa memilih pasangan hidup, menikah, dan

membangun keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat universal.266

Hak itu tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, karena langsung bersumber dari dan

selaras dengan tujuan hakiki hidup manusia sebagai ciptaan Allah.267 Menikah dan

membangun keluarga merupakan perwujudan konkret dan spesifik dari 9hak yang bersifat

umum dan luas, yaitu hak atas kebebasan memilih status kehidupan (kan. 219). 6Ini adalah

hak objektif yang bersumber dari keterciptaan manusia sebagai pribadi. Namun, hukum

selalu membedakan antara hak (ius) dan penggunaan hak (exercitio iuris). Demikian juga

mengenai hak untuk menikah dan membangun keluarga. Sebagai hak natural yang asasi,

hak untuk menikah (ius connubii) adalah hak objektif yang mutlak tidak dapat dicabut dari

manusia. Mencabutnya secara tidak legitim sama dengan mendegradasi manusia itu



sendiri. Namun, hukum positif bisa mengatur penggunaan hak untuk menikah (exercitio

iuris connubii) itu sedemikian, sehingga dengan menikah seseorang sungguh-sungguh

dapat mewujudkan panggilan hidupnya dan turut membangun masyarakat yang sehat dan

beradab. Hal ini sudah ditegaskan oleh 15kan. 1058: “Semua orang yang tidak dilarang oleh

hukum dapat menikah”. Kan. 1057 juga menetapkan bahwa 3kesepakatan nikah yang

menciptakan perkawinan, harus dibuat oleh orang-orang “yang menurut hukum mampu”,

serta harus dinyatakan “secara legitim”. Frasa-frasa “tidak dilarang oleh hukum”, atau

“menurut hukum mampu”, atau “secara legitim” menunjukkan 14peranan dan fungsi yang

diberikan kepada hukum positif untuk mengatur pelaksanaan hak untuk menikah. 266 Bdk.

GS, no. 26, 87. 267 Bdk. Yohanes XXIII, Ens. 33Pacem in Terris, 11 April 1963, dalam AAS 55

(1963) 261. Setelah menegaskan hak setiap orang untuk menikah, secara logis dan

kronologis hukum Gereja menentukan kewenangan-kewenangan yang mengatur

penggunaan atau pelaksanaan hak natural dan fundamental tersebut. Kanon 1059

menetapkan: “Perkawinan 5orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik,

diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap

berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya 4semata-mata sipil

dari perkawinan itu”. Bab ini membahas kewenangan atau yurisdiksi Gereja Katolik atas

perkawinan orang-orang Katolik, serta relasi atau kaitannya dengan kompetensi kuasa sipil.

Namun, sebelumnya kita akan membahas 6secara garis besar sumber-sumber hukum yang

mengatur setiap perkawinan. 1. 2Hukum ilahi atau kodrati Sebelum diatur oleh hukum-

hukum positif yang lain, setiap dan semua perkawinan diatur oleh hukum ilahi, termasuk

perkawinan orang-orang yang tidak dibaptis (bdk. kan. 1059). Konsili Vatikan II

mengajarkan bahwa lembaga perkawinan diciptakan oleh Allah, diramu, dan ditata oleh-

Nya dengan hukum-hukumnya yang khas (GS, 48). Hukum dan tatanan dari Allah Pencipta

itu termuat dalam hukum kodrati (natural law atau lex naturalis). Secara luas hukum kodrati

berarti hukum yang ditanamkan oleh Allah dalam natura dan martabat manusia (human

nature and dignity) ketika Ia menciptakannya. Hukum ini bukanlah ciptaan atau pemberian

otoritas legislatif manusiawi. Hukum atau tatanan ini dapat dikenal oleh setiap manusia



melalui penalaran akalbudinya, karena hukum ini ditemukan dan bersumber dari kodrat

manusia itu sendiri.268 Secara sempit dalam kaitan dengan perkawinan, hukum kodrati

ialah hukum yang ditanamkan oleh Allah dalam natura perkawinan, yakni duality dan

complementarity seksual, tujuan, ciri-ciri hakiki dan khas perkawinan. Hukum kodrati

bersifat fundamental, berlaku tetap dan universal. Sumber dan pusat hukum kodrati ialah

pribadi manusia sendiri. Natura manusia bersifat dinamis, karena terarah kepada

pemenuhan tujuan-tujuan natural hidupnya. Manusia memperoleh nilai natural-nya kalau

ia mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan natural hidupnya 18sebagai individu, dan

sebagai makhluk sosial mewujudkan perkembangan masyarakat yang manusiawi.

Pelanggaran atas hukum kodrat mengakibatkan degradasi natural atas 10hidup manusia

secara individual dan dehumanisasi kehidupan sosial.269 268 Karl H. Peschke, Christian

Ethics, vol 1: General Moral Theology 36in the light of Vatican II, Theological Publications in

India, Bangalore 1991, hlm. 134. 269 Bdk. J. Hervada, Introduzione Critica al Diritto

Naturale, Giuffrè Editore, Milano 1990, hlm. 141-142. Hukum kodrat dapat didefinisikan

secara deskriptif sebagai berikut: «Keseluruhan hukum rasional yang mengungkapkan

tatanan tendensi atau inklinasi natural manusia, yang mengarahkannya 9untuk mencapai

tujuan-tujuan hakiki dan khasnya sebagai pribadi manusia».270 Tendensi atau inklinasi

natural 17manusia yang merupakan sumber hukum kodrat dapat dikonkretkan secara

ringkas sebagai berikut: (a) inklinasi untuk konservasi diri (hidup dan integritas fisik atau

moral); (b) inklinasi kepada kesatuan 3pria dan wanita dalam perkawinan yang mengarah

kepada kelahiran dan pendidikan anak; (c) inklinasi untuk berelasi dengan Tuhan sebagai

manifestasi dari dimensi ke-tercipta-an manusia; (d) tendensi untuk bekerja sebagai

ekspresi dari hakikat manusia sebagai penguasa dan transformator atas ciptaan-ciptaan

lain di sekitarnya. 10Dalam kaitan dengan pekerjaan, manusia juga memiliki tendensi untuk

beristirahat dan melakukan aktivitas rekreatif; (e) inklinasi untuk membangun komunitas

politik dan berbagai macam asosiasi, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial; (f)

tendensi untuk berkomunikasi sebagai ekspresi dari sosialitas manusia; (g) inklinasi 7untuk

mengenal dan mengembangkan berbagai bentuk kultur dan seni.271 Dalam bahasa



modern sekarang ini semua tendensi atau inklinasi natural itu tertampung dalam 6hak-hak

asasi manusia. Kalau tendensi-tendensi natural di atas diterjemahkan ke dalam bahasa

normatif dan rasional, maka lahirlah hukum natural atau hukum kodrat. 10Dengan kata lain,

hukum kodrat lahir ketika akalbudi manusia menangkap tendensi atau tujuan-tujuan

intrinsik dan natural tersebut di dalam dirinya, kemudian merumuskannya dalam bentuk

perintah atau larangan hukum yang sifatnya mengikat, sehingga dengan menaati norma

47itu manusia dapat memenuhi secara pasti panggilan dan tujuan kodratinya. 2Dalam

doktrin hukum Gereja beberapa prinsip normatif berikut ini bersumber dari hukum kodrati:

(a) perkawinan terjadi hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (kan. 1055,

§1); (b) perjanjian perkawinan terarah kepada terwujudnya kesejahteraan suami-istri,

kelahiran dan pendidikan anak (kan. 1055, §1); (c) perkawinan memiliki ciri-ciri sifat-sifat

hakiki yakni monogam dan tak-terputuskan (kan. 1056); (d) perkawinan tercipta melalui

perjanjian pernikahan atau kesepakatan nikah yang tidak dapat ditarik kembali (kan. 1057);

(e) setiap orang dapat menikah (kan. 1058); (f) perkawinan yang sah mendapat

perlindungan hukum (kan. 1060). Jadi, semua 4perkawinan orang-orang Katolik, meskipun

hanya satu pihak yang Katolik, terikat dan diatur oleh hukum kodrati tersebut. Demikian

pula, perkawinan orang-orang kristen non-Katolik dan orang-orang yang tidak dibaptis,

diatur oleh 270 Hervada, Op. Cit., hlm. 143. Dalam teologi moral, hukum kodrat

dimaksudkan sebagai law of human conduct which arises from the full reality 11of human

nature as ordered to its ultimate end and which is recognized by means of reason,

independent of positive Christian revelation. Lih. Peschke, Op. Cit., hlm. 142. 6271 Ibid., hlm.

143-144. hukum kodrati yang sama, sekalipun mereka menikah menurut hukum agama

mereka masing-masing. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah ciptaan atau

buatan Gereja untuk para anggotanya saja, 2melainkan bersumber dari hukum kodrat, yang

sekadar dikupas dan dipaparkan oleh Gereja Katolik. Karena itu, mereka menikmati

seutuhnya dan sebebas-bebasnya hak untuk menikah (kan. 1058). Jika mereka menikah

secara legitim menurut hukum yang mereka anut, perkawinan mereka dianggap sah juga

oleh Gereja, dan mendapat perlindungan hukum (kan. 1060). Di lain pihak, perkawinan



mereka juga terkena beberapa halangan nikah yang bersumber dari hukum ilahi atau

hukum kodrati. 2. Hukum Positif Manusiawi Setiap hukum positif yang dibuat oleh otoritas

manusiawi, baik dari komunitas politis maupun komunitas gerejawi, harus mendasarkan diri

pada hukum ilahi dan kodrati, serta mencerminkan dan mempromosikannya. 10Dengan

kata lain, setiap hukum positif manusiawi harus mengaplikasikan secara konkret dan

dengan kesetiaan teguh setiap ketentuan hukum ilahi. 2Karena itu, hukum positif

manusiawi yang melanggar atau bertentangan dengan hukum ilahi, kehilangan keabsahan

dan daya-wajibnya terhadap manusia, karena melawan atau menghalangi manusia untuk

mencapai tujuan- tujuan natural hidupnya sebagai pribadi manusia, ciptaan 22menurut citra

Allah. Perkawinan dan keluarga bukanlah ciptaan manusiawi, dan juga bukan ciptaan

legislasi sipil. Otoritas dan legislasi manusiawi hanya bisa mengakui “adanya” dan

“sovranitas”-nya. 1Perkawinan dan keluarga tidak lahir dari kehendak otoritas manusiawi

atau hukum, melainkan dari kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Otoritas manusiawi dan 7gerejawi tidak dapat menggantikan sovranitas kesepakatan

mereka untuk membentuk perkawinan. Karena itu, 2dalam hal perkawinan hukum positif

manusiawi dapat menetapkan norma-norma hukum sekadar untuk menjamin (a) kesadaran

dan kebebasan pribadi dalam memberikan kesepakatan nikah, (b) tidak-adanya situasi

yang tidak cocok atau berlawanan dengan tujuan-tujuan hakiki dan martabat perkawinan

dalam diri orang-orang 11yang mau menikah, dan (c) adanya tata-peneguhan nikah yang

sah. 2.1 Yurisdiksi 8Gereja Katolik Keluarga adalah persekutuan pribadi-pribadi (community

of persons) yang pertama, yang merupakan sel masyarakat. Di dalam keluarga lahirlah

identitas individu dan relasi sosial yang pertama dan asali dari bangsa manusia. Keluarga

merupakan organ sosial yang menduduki 1tempat dan peranan sentral dalam membangun

personalitas manusia. Relasi personal dalam keluarga bukanlah sekadar ikatan privat yang

bersumber dari kebebasan absolut individu, melainkan relasi manusiawi dalam sebuah

sistem kekeluargaan yang menopang seluruh kehidupan masyarakat di setiap bangsa,

sehingga masyarakat kemudian bisa disebut sebagai sebuah family of families. Di lain

pihak, setiap orang membutuhkan 53keluarga untuk bisa mengembangkan diri menuju



kesempurnaan melalui dinamika relasi personal di dalam keluarga itu. 1Perkawinan dan

keluarga mewadahi dan mengungkapkan hakikat setiap orang, yakni sebagai “pribadi

untuk relasi dan dalam relasi” (as a being in relationship).272 Mengingat hakikat, fungsi,

serta peran perkawinan dan keluarga seperti itu, Gereja Katolik memberikan perhatian dan

memiliki kepentingan 12yang sangat besar terhadapnya. Namun, kuasa atau kewenangan

Gereja Katolik terhadap perkawinan dan keluarga tidak bersumber hanya dari perhatian

dan kepentingan yang dimiliki Gereja terhadapnya. Di balik dan pada dasar kan. 1059

terdapat penegasan mengenai yurisdiksi atau kuasa Gereja Katolik terhadap perkawinan

anggota-anggotanya. Gereja memiliki kedaulatan (sovereignty) yang khas, asli, dan primer

4atas perkawinan orang-orang Katolik. Kewenangannya disebut “khas”, karena merupakan

miliknya yang khas berdasarkan hakikat Gereja sendiri sebagai keseluruhan 19umat beriman

yang kelihatan, tersusun secara organis dan memiliki tujuan bersama. Kedaulatannya itu

juga disebut “asli” atau “orisinil”, karena 14bukan merupakan pemberian dari otoritas sipil

atau muncul dalam perjalanan sejarah Gereja, serta tidak bergantung pada pengakuan

pihak luar. Kuasa itu diberikan langsung oleh dan 47dari Tuhan Yesus Kristus. Kewenangan

Gereja disebut juga “utama” atau primer, karena 1Gereja Katolik adalah manifestasi sosial

pertama yang menghadirkan relasi antara Allah dan manusia, sehingga seluruh

keberadaan, struktur, dan sistemnya termasuk dalam tatanan keselamatan ilahi.273

5Perkawinan orang-orang Katolik diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh

hukum kanonik (kan. 1059). Secara garis besar hukum kanonik bisa diartikan sebagai

kumpulan norma 2yang dibuat oleh otoritas legislatif gerejawi, diundangkan dan dimuat

dalam Kitab Hukum Kanonik. 7Dengan kitab hukum ini ditetapkan susunan konstitutif

Gereja dan pemerintahannya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Umat beriman yang

mengarahkan mereka kepada keselamatan kekal sebagai tujuan akhir hidup mereka.

Hukum kanonik bukanlah hukum yang diwahyukan oleh Allah. Bahkan 6dalam perjalanan

sejarahnya, hukum Gereja ini sangat dipengaruhi oleh hukum- hukum duniawi, khususnya

hukum romawi dan hukum Jerman. Struktur, format dan sebagian besar isinya, sejauh

mengatur komunitas yang kelihatan, mengambil bahan dari hukum duniawi yang sudah



ada. 272 J. Carreras, “La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio (can. 1059)”, dalam P.A.

Bonnet – C. Gullo (ed.), Diritto Matrimoniale Canonico, vol. I, [Studi Giuridici LVI], Libr. Ed.

1Vaticana, Città del Vaticano, 2002, hlm. 208. 273 Bañares, Op. Cit., hlm. 1082 Dengan

demikian, 30di satu pihak orang-orang Katolik terikat oleh hukum kanonik yang memuat

prinsip-prinsip normatif dari hukum kodrat. 1Di lain pihak, mereka juga terikat oleh norma-

norma kanonik sejauh merupakan hukum positif yang diciptakan oleh otoritas gerejawi di

dunia ini. Sedangkan orang yang tidak Katolik atau yang tidak dibaptis tidak terikat oleh

norma itu. Hal ini sesuai dengan kan. 11 yang menegaskan bahwa 7yang terikat oleh UU

yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah orang-orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik

atau diterima di dalamnya, dan yang dapat cukup memakai pikirannya serta telah berumur

genap 7 (tujuh) tahun, kecuali kalau 9dengan tegas ditentukan lain dalam hukum. 2.1.1

Pendasaran Internal Gereja memiliki kuasa atau kewenangan yang asli dan eksklusif, yang

bersumber 1secara langsung dan satu-satunya dari kehendak Pendiri ilahinya sendiri, yaitu

Yesus Kristus. Ia menganugerahkan kebebasan suci (sacra libertas) kepada Gereja yang

ditebus dengan darah-Nya. Karena itu, menurut kehendak dan penetapan ilahi Gereja

menikmati kebebasan bertindak dalam hal-hal yang dibutuhkan demi keselamatan jiwa

manusia. Selain itu, Gereja memperoleh mandat dan perutusan dari Tuhan Yesus untuk

33pergi ke seluruh pelosok dunia dan mewartakan Injil kepada setiap makhluk.274 Menurut

kehendak ilahi juga Gereja Katolik adalah guru kebenaran, yang ditugaskan oleh Kristus

untuk memaklumkan dan mengajarkan secara autentik kebenaran, yang adalah Kristus

sendiri, serta sekaligus menyatakan dan meneguhkan berdasarkan otoritasnya prinsip-

prinsip tatanan moral 2yang bersumber dari kodrat manusia sendiri.275 Yurisdiksi eksklusif

dan asli Gereja terutama didasarkan pada ajaran bahwa kesepakatan nikah 3antara dua

orang yang dibaptis adalah sakramen (kan. 1055, §2). Perayaan sakramen-sakramen

merupakan pelaksanaan tugas pengudusan Gereja (munus sanctificandi Ecclesiae). Sebagai

sebuah liturgi suci, perayaan sakramen perkawinan merupakan pelaksanaan tugas 1imamat

Yesus Kristus. Sebagai salah satu dari sakramen- sakramen Perjanjian Baru, perayaan

sakramen perkawinan adalah tindakan Kristus dan Gereja (bdk. kan. 834, 840). Sakramen



perkawinan termasuk khazanah ilahi, sehingga hanya 9otoritas tertinggi Gereja yang

berwenang untuk menyetujui atau menetapkan hal-hal yang dituntut demi sahnya

sakramen-sakramen itu (bdk. kan. 841). Kompetensi Gereja itu juga didasarkan pada

kenyataan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah realitas suci dan religius. Selain itu

perkawinan sangat berpengaruh pada kualitas hidup beriman, baik keluarga itu sendiri

maupun umat pada umumnya. 274 Mrk 16:15-16; Mat 28:18-20. 275 DH, no. 13; kan. 747.

2.1.2 Pendasaran eksternal Kuasa asli dan eksklusif Gereja 6tersebut di atas menuntut

pengakuan atau hormat dari otoritas-otoritas yuridis lain, termasuk otoritas sipil. Hal 2ini

didasarkan pada kebebasan beragama, yang seharusnya dinikmati oleh Gereja dan bahkan

dimiliki oleh setiap pribadi manusia dan kelompok. Konsili Vatikan II sendiri mengajarkan:

“Kebebasan 33itu begitu khas bagi Gereja, sehingga barangsiapa menentangnya bertindak

melawan kehendak Allah. Kebebasan Gereja merupakan azas dasar dalam hubungan antara

Gereja dan pemerintah- pemerintah serta seluruh tata masyarakat. Dalam masyarakat

manusia dan terhadap pemerintah mana pun Gereja menuntut kebebasan, sebagai

kewibawaan rohani yang ditetapkan oleh Kristus Tuhan, dan yang atas perintah ilahi

bertugas pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Begitu pula

Gereja mengutarakan haknya atas kebebasan, sebagai masyarakat manusia juga, yang

berhak hidup dalam masyarakat menurut kaidah-kaidah iman kristiani” .276 Pengakuan

dan hormat atas kompetensi Gereja yang khas dan eksklusif itu juga didasarkan pada

prinsip subsidiaritas.277 Jika prinsip ini diterapkan pada pengaturan perkawinan, ini berarti

negara mengakui 8bahwa perkawinan memiliki dimensi religius yang sangat besar. Dalam

perkawinan terkandung nilai-nilai moral dan iman, yang biasanya diajarkan, diperjuangkan

dan dibela oleh agama. Negara menyerahkan sepenuhnya kepada institusi keagamaan soal

38mengatur cara hidup umat menurut ajaran iman dan moral agamanya. Namun,

kebebasan agama yang dimiliki oleh setiap pribadi dan kelompok itu harus dilaksanakan

dengan menaati 33tanggung jawab pribadi dan sosial, dalam arti setiap orang terikat oleh

kewajiban menghormati hak orang lain dan memenuhi kewajibannya sendiri terhadap

orang lain, serta terhadap kesejahteraan umum. Yang merupakan kompetensi 1dan



tanggung jawab khas otoritas sipil ialah mengatur terlaksana dan terwujudnya

kesejahteraan umum (bonum commune) dan tatanan publik (ordo publica) (DH, 7). Dengan

demikian, otoritas sipil memiliki kewenangan untuk mengatur perkawinan warganya, sejauh

perkawinan itu memiliki dimensi sosial dan publik, serta mengandung implikasi bagi

kesejahteraan umum dan tatanan publik. 51Salah satu aspek positif dari sistem perundang-

undangan RI mengenai perkawinan ialah keselarasannya dengan semangat kebebasan

beragama dan prinsip subsidiaritas 276 DH, no. 13. 277 2Konsili Vatikan II mengemukakan

prinsip subsidiaritas dalam konteks pendidikan. Pendidikan anak-anak adalah hak dan

kewajiban utama dan pertama orangtua. Hak dan kewajiban ini bukanlah pemberian

negara kepada orangtua, melainkan milik asli orangtua. Negara wajib membela,

mempromosikan 6dan melindungi hak orangtua tersebut. Bahkan negara terikat kewajiban

untuk membantu orangtua agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban utamanya itu.

Negara baru melakukan inisiatif sendiri dan intervensi untuk menyelenggarakan

pendidikan, 2jika tidak ada inisiatif dari orangtua, dengan tetap memerhatikan keinginan-

keinginan para orangtua (GE, no. 3). di atas, sekalipun belum penuh atau konsisten. Di

Indonesia perkawinan diatur menurut 57hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

35Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.278 Selanjutnya, tiap-tiap perkawinan yang telah disahkan menurut

hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu dicatat oleh lembaga sipil menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.279 Namun, UU RI menegaskan juga bahwa

78tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

sesuai dengan UUD 1945. Dengan penegasan terakhir ini sistem perundang-undangan RI

kemudian menimbulkan persoalan berat 6bagi mereka yang tidak menganut agama atau

kepercayaan tertentu, atau jika agama atau kepercayaan tertentu tidak memiliki hukum

perkawinannya sendiri, atau perkawinan 14tertentu tidak bisa disahkan menurut hukum

agamanya. Apalagi jika agama dimengerti secara sempit sebagai agama yang telah

mendapat pengakuan resmi dari negara. Dalam situasi dan 46kondisi seperti itu seharusnya

hukum negara memungkinkan seorang warga untuk menikah secara sipil saja, sehingga



dengan demikian negara menjamin sepenuhnya pelaksanaan hak nikah sebagai sebuah

hak sipil individual. Hal ini karena hak untuk menikah dimiliki bukan ketika 1seseorang

menjadi anggota kelompok agama tertentu, melainkan ketika seseorang tercipta sebagai

pribadi manusia. Hak asasi manusia tidak diciptakan oleh pembuat hukum, melainkan

sudah tertulis dan tertanam dalam martabat pribadi manusia, yang akhirnya merujuk

kepada Sang Pencipta sendiri. 52Karena itu, negara harus menjadi rumah dan pengayom

bagi setiap dan semua warga, tanpa memedulikan suku, ras, agama, dan sebagainya. 2.2

Kewenangan Otoritas Sipil Tidak bisa disangkal 2bahwa perkawinan merupakan lembaga

natural yang nilai dan arti-pentingnya bagi kehidupan masyarakat menduduki peringkat

pertama. Selain itu, perkawinan merupakan realitas natural fundamental, yang menampung

dan mewujudkan kebaikan atau kesejahteraan 14manusia, baik secara individual maupun

sebagai anggota komunitas keluarga dan masyarakat. Perkawinan merupakan harta

1kekayaan yang tak ternilai harganya untuk kehidupan seluruh masyarakat: harta kekayaan

historis dan kultural, serta harta dinamis yang secara tetap memengaruhi dan membentuk

masyarakat itu sendiri. Menurut 7Yohanes Paulus II, nilai dan kebaikan yang dikandung dan

diemban oleh perkawinan adalah “kebaikan yang tidak gampang” (bonum arduum), namun

sekaligus “mengagumkan” (bonum fascinosum).280 Tidak sedikit perkawinan yang ternyata

tidak mampu mewujudkan kebaikan personal dan sosial 278 UU RI 16No. 1 tahun 1974

mengenai perkawinan, pasal 2 (1). 279 UU RI No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, pasal

2 (2). 280 Gratissimam sane, no. 11. itu. 25Namun, bukan karena itu lalu lembaga

perkawinan kehilangan nilai dan tujuannya sebagai lembaga natural. Karena itu,

pengaturan 1oleh otoritas sipil pertama-tama berupa dukungan, perlindungan, promosi,

dan revitalisasi perkawinan sedemikian, sehingga perkawinan semakin diakui sebagai

primordial society yang sovranitas-nya bagi kebaikan masyarakat tidak bisa diragukan

lagi.281 Ini merupakan kewajiban moral dan yuridis negara terhadap perkawinan dan

keluarga. Jika tidak, negara merusak dan menghancurkan inti sel kehidupannya sendiri.

Karena itu, pengaturan oleh negara pertama-tama bersifat pelayanan, dukungan, dan

bantuan semata-mata. Bukan keluarga untuk negara, melainkan negara untuk keluarga.



8Dengan kata lain, perkawinan dan keluarga tidak diciptakan oleh negara untuk

kepentingan negara, melainkan keluarga adalah sel masyarakat yang sudah memiliki hak

yang khas dan asli dari dirinya sendiri. Dengan demikian, peranan negara dalam kaitan

dengan 1perkawinan dan keluarga haruslah disemangati oleh prinsip subsidiaritas. Karena

itu, 6negara tidak dapat dan tidak boleh mencabut dari keluarga tugas-tugas yang bisa

dilaksanakan dengan lebih baik oleh masing-masing keluarga atau dalam perserikatan

yang dibentuk secara bebas. Sebaliknya, 29negara harus memfasilitasi dan mendukung

semaksimal mungkin inisiatif yang bertanggung-jawab dari keluarga- keluarga. Otoritas

publik harus membuat kebijakan-kebijakan bercorak politis, ekonomis, sosial, kultural, dan

yuridis, 1yang membela dan membantu perkawinan dan keluarga, agar semakin solid

kesatuan dan stabilitasnya, dan agar keluarga dapat menjalankan fungsinya yang khas,

terutama pendidikan anak-anak.282 Kewenangan kuasa sipil atas perkawinan dalam arti

luas dan positif juga berarti bahwa negara perlu memerhatikan dan menangani masalah-

masalah 4yang dihadapi oleh perkawinan dan keluarga saat ini, dengan tetap menghormati

keputusan bebas mereka. Negara perlu membuat UU yang melindungi unsur-unsur

esensial 1perkawinan dan keluarga, tanpa membatasi kebebasan mereka dalam mengambil

keputusan, terutama dalam perkara-perkara: pekerjaan wanita yang sekaligus ibu rumah

tangga, jumlah anak yang diputuskan sendiri oleh pasangan suami-istri, kebebasan religius,

kesamaan 17martabat dan hak-hak, prinsip dan pilihan mengenai pendidikan bagi anak-

anak, kebijakan fiskal dan pengaturan mengenai harta-benda, otonomi legitim bagi

keluarga-keluarga, hormat dan dukungan bagi inisiatif-inisiatif politis yang mendukung

1perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, negara

harus menghalangi dan menghentikan semua gerakan atau inisiatif yang bisa mengancam

perkawinan dan keluarga tradisional, serta membatasi diri untuk tidak menyejajarkan atau

menyamakan 281 Dok. Uno dei fenomeni, no. 24. 282 Bdk. FC, no. 45; Dok. Uno dei

fenomeni, no. 29. de facto unions atau same-sex relationship dengan perkawinan. Jika

negara memberikan pengakuan publik kepada de facto unions, 27hal itu akan menciptakan

kondisi yuridis yang asimetris, artinya negara melaksanakan kewajibannya terhadap de



facto unions, sementara para pelaku de facto unions sendiri tidak melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang khas dari perkawinan demi kebaikan masyarakat dan bangsa.283

Selanjutnya, 6sesuai dengan ketentuan kan. 1059 Gereja Katolik mengakui dan

memberlakukan 5kewenangan kuasa sipil terhadap akibat-akibat yang sifatnya semata-

mata sipil dari perkawinan orang-orang Katolik. Alasannya, status dan kondisi suami-istri

memiliki dimensi sosial dan publik, sehingga membutuhkan jaminan dan perlindungan

yuridis oleh dan 6dari negara atau otoritas sipil. 43Menjadi suami atau istri tidak

bersangkut-paut dengan doing, melainkan being seseorang. Karena itu, identitas personal

yang baru ini membutuhkan pengakuan publik dan resmi 6dari masyarakat dan negara,

karena telah terbentuk sel yang baru dan stabil bagi kesejahteraan individu dan

masyarakat. Negara memberi jaminan dan dukungan yuridis bagi 1persekutuan laki-laki

dan perempuan, yang akan menjadi paternitas dan maternitas bagi anak-anak, yang juga

akan menciptakan relasi orangtua dan anak, yang pada gilirannya akan menjadi kekuatan

dan kekayaan bagi seluruh umat manusia.284 Jika 5kewenangan kuasa sipil atas

perkawinan orang-orang Katolik hanya dibatasi pada pengaturan mengenai efek-efek yang

sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan, itu berarti ada pembedaan antara “lembaga

perkawinan” (institutum matrimoniale) dan “lembaga keluarga” (institutum familiare).

Maksudnya, kompetensi atas “lembaga perkawinan” 28dari orang-orang yang sudah

dibaptis dimiliki oleh Gereja Kristus berdasarkan hak yang asli dan eksklusif, yang terlepas

dari otoritas sipil. Setelah perkawinan terbentuk, pengaturan yuridis atas “lembaga

keluarga” selanjutnya diserahkan kepada otoritas manusiawi (negara), khususnya mengenai

“efek-efek 4yang sifatnya semata-mata sipil” dari perkawinan itu. 3Dengan kata lain,

kewenangan Gereja mencakup marriage in the making dan marriage in fact, sedangkan

kewenangan otoritas sipil hanya mencakup marriage in fact. Dengan ketentuan tersebut

Gereja Katolik 1sama sekali tidak bermaksud menyangkal yurisdiksi atau kewenangan

hukum sipil terhadap perkawinan warga sipil. Warga Gereja adalah juga warga masyarakat.

Fungsi dan kompetensi hukum sipil diakui dan 6diterima sepenuhnya oleh Gereja, asalkan

hukum sipil itu sesuai dengan hukum kodrat, berkiprah dalam batas-batas hukum kodrat



itu, serta mengusahakan secara adil terwujudnya kesejahteraan umum. Namun, terhadap

5perkawinan orang-orang Katolik, kewenangan kuasa sipil bersifat sekunder, subsidier dan

komplementer terhadap 283 Bdk. Dok. Uno dei fenomeni, no. 16, 29. 284 Bdk. Ibid., no. 25.

kewenangan Gereja. 23Hal ini karena UU perkawinan Gereja Katolik sudah lengkap untuk

mengatur sah dan halalnya perkawinan, selain sesuai juga dengan semangat UU RI No. 1

Th. 351974, pasal 2, (1) yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, UU sipil diakui

dan diberi tempat oleh Gereja hanya untuk konsekuensi atau 4akibat-akibat yang sifatnya

semata-mata sipil dari perkawinan (kan. 1059). Hal itu diwujudkan dengan pencatatan

perkawinan dalam register 16Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dipraktikkan sampai saat

ini. 18Yang dimaksud dengan “konsekuensi- konsekuensi semata-mata sipil” ialah akibat-

akibat yang tidak menyentuh substansi, sifat-sifat, atau unsur-unsur hakiki perkawinan (hak

dan kewajiban suami-istri, sifat monogam dan tak-terputuskan perkawinan, legitimasi anak,

6hak dan kewajiban timbal-balik orangtua dan anak), melainkan hal-hal yang menyangkut

dimensi sosial- kemasyarakatan dari perkawinan. Dimensi ini memang merupakan

kompetensi khas otoritas sipil, misalnya pengaturan ekonomi keluarga, harta warisan,

perwalian anak, pengaturan nama anak, domisili legal, status wajib pajak, 1hak dan

kewajiban sipil, privilegi atas dasar status sebagai 11suami atau istri, perlindungan wanita

dan anak dalam perkawinan dan keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya, bisa dipersoalkan

apakah otoritas sipil berwenang melakukan intervensi terhadap 4perkawinan antara dua

orang dibaptis (termasuk Katolik), yang sudah diteguhkan menurut norma hukum ilahi dan

kanonik serta sudah dicatat di Kantor Catatan Sipil? Apakah otoritas sipil berhak dan

berwenang menganulasi atau memutuskannya? Mengenai anulasi perkawinan, otoritas sipil

(= pengadilan) dapat membuat “pernyataan tidak-sahnya perkawinan”, yakni memastikan

dan menyimpulkan 5bahwa perkawinan tidak pernah sah 19dan tidak pernah ada sejak awal,

karena tidak memenuhi persyaratan (-persyaratan) untuk sahnya perkawinan. Ini sekadar

putusan yudisial otoritatif atas situasi faktual, sekalipun dengan putusan itu fakta objektif

30tidak mengalami perubahan eksistensial apa pun, karena memang “tidak ada” ikatan



perkawinan. Sedangkan mengenai pemutusan ikatan nikah, otoritas sipil sebenarnya

22tidak dapat memutuskan ikatan nikah yang sah, atau dalam bahasa populer “menceraikan

perkawinan”. Karena itu, putusan “cerai” dari pengadilan sipil atas perkawinan orang-orang

terbaptis (termasuk Katolik) 7tidak memiliki efek yuridis apa pun di hadapan Gereja. Paus

Pius XII mengajarkan bahwa menurut kehendak Pencipta setiap perkawinan adalah realitas

yang suci (res sacra). 1Karena itu, perkawinan antara dua orang kristiani pada hakikatnya

berada di luar kompetensi otoritas sipil. Sebenarnya 2perkawinan yang diteguhkan secara

sah antara orang-orang yang tidak dibaptis juga merupakan realitas yang suci menurut

tatanan kodrati. Dengan demikian, pengadilan sipil sebenarnya juga tidak berwenang

menceraikannya, dan 1Gereja tidak pernah mengakui keabsahan putusan perceraian

pengadilan sipil. Meskipun demikian, dalam situasi-situasi tertentu pengadilan sipil dapat

membuat pernyataan bahwa sejak awal 15suatu perkawinan tidak sah (declaratio nullitatis),

yang bisa diakui oleh Gereja. Namun, pengadilan sipil jarang sekali menganulasi

perkawinan, melainkan pada umumnya menceraikannya.285 2.3 Kerja sama 18dan

ketegangan antara dua otoritas: beberapa model Perkawinan adalah materi campuran

(materia mixta), yang sama-sama ditangani dan diatur baik oleh lembaga agama maupun

oleh negara. Hal ini karena perkawinan memiliki dimensi religius dan implikasi sosial

sekaligus. Pada prinsipnya 12tidak ada pertentangan antara Gereja dan otoritas sipil.

Memang ada konvergensi dan divergensi 29di antara keduanya. Namun, hal ini justru

menggarisbawahi independensi dan kerja sama antara negara dan Gereja. Tidak ada

intervensi atau interferensi antara keduanya, sebaliknya, yang ada ialah independensi,

penghormatan timbal-balik dan kolaborasi. Ada beberapa butir konvergensi yang

menyatukan dan menyeiramakan 52negara dan Gereja. Pertama, baik Gereja maupun

negara adalah sebuah masyarakat (society) yang kelihatan, menyejarah namun juga tertata

rapi, di mana individu-individu disatukan secara moral dan institusional 7di bawah otoritas

yang sama, untuk mengejar tujuan yang sama 10dengan sarana yang sama pula. Kedua,

baik Gereja maupun negara sama- sama merupakan masyarakat yang perlu (necessary

society) untuk warganya. Berdirinya masyarakat politis 7(negara) atau masyarakat gerejawi



(Gereja) dan keanggotaannya tidak bergantung pada kehendak bebas anggota-

anggotanya. Ketiga, baik negara maupun Gereja sama-sama merupakan masyarakat yuridis

(juridical society), karena hubungan-hubungan di antara anggota-anggotanya diatur oleh

norma yuridis. Keempat, baik negara maupun Gereja sama-sama merupakan masyarakat

yang secara yuridis lengkap (juridically perfect society), 1karena masing-masing memiliki

tujuan terakhir dan sarana-sarana untuk mencapainya.286 Di lain pihak, ada butir-butir

divergensi yang membedakan Gereja dari negara. Perbedaan ini bukan dimaksudkan untuk

saling menjauhkan, melainkan agar 2Gereja dan negara sama-sama saling menghargai

otonomi dan kewenangan masing-masing, 285 Pius XII, Alloc. ad Rotae Romanae Tribunal,

6 Oktober 1946, dalam AAS 36 (1946) 395. 286 F. D’Ostilio, Prontuario 31del Codice di

Diritto Canonico. Tavole Sinottiche, ed. 2 revisi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

1996, hlm. 37. dan melakukan kolaborasi yang konstruktif bagi kesejahteraan 1perkawinan

dan keluarga dari warga masyarakat. Pertama, dari sudut asal-usulnya negara berasal 2dan

bersumber dari hukum ilahi kodrati, sedangkan Gereja berasal dan bersumber dari hukum

ilahi positif atau pewahyuan. Kedua, dari sudut proses terbentuknya, negara tidak

ditetapkan secara absolut. 6Bentuk negara dan pemerintahannya diserahkan kepada

pertimbangan dan keputusan anggota-anggotanya atau dewan perwakilannya. Negara

adalah masyarakat yang pluralis dan tunduk pada perubahan. Sedangkan lahirnya Gereja

2ditetapkan oleh Allah sendiri melalui Kristus, Putra-Nya, terutama berkaitan dengan

bentuk, struktur dan organisasi pemerintahannya. Gereja adalah masyarakat universal, tak

berubah dan sama. Ketiga, dari sudut tujuannya negara bertujuan mewujudkan

kesejahteraan natural dan duniawi para warganya. Tujuan negara berbeda dengan tujuan

setiap individu atau kelompok-kelompok 1di dalamnya berdasarkan kriteria kuantitatif dan

kualitatif. Sedangkan tujuan Gereja ialah terwujudnya kesejahteraan spiritual dan adikodrati

manusia, dengan melanjutkan perutusan dan karya Kristus. Tujuan Gereja sama 18dan

sesuai dengan tujuan setiap individu, yakni keselamatan jiwa-jiwa. Keempat, dari sudut

hakikatnya negara adalah masyarakat profan, yang keberadaan dan tujuannya dilaksanakan

dan selesai 47hanya di dunia ini saja. Sedangkan Gereja adalah masyarakat religius, benih



dan tunas 1Kerajaan Allah yang akan dinyatakan.287 Demikianlah, antara Gereja dan

otoritas sipil sebenarnya tidak ada pertentangan atau persaingan yang tajam dalam

mengatur perkawinan warganya. Sebaliknya, antara keduanya terdapat pembagian

kewenangan yang jelas. 4Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa komunitas politik (negara)

dan Gereja sama-sama independen dan otonom satu terhadap yang lain dalam bidang

pelayanannya. Sekalipun masing-masing melayani 6atas dasar yang berbeda, baik Gereja

maupun negara sama-sama ada untuk melayani manusia yang sama, untuk melayani

panggilan pribadi dan sosial setiap individu. Adapun panggilan 10dan tujuan hidup setiap

pribadi manusia tidak dibatasi hanya pada horison keduniaan, melainkan terarah pada

kehidupan kekal. Jadi, negara mengakui otonomi Gereja 7dalam hal-hal spiritual, dan

Gereja mengakui otonomi negara dalam urusan-urusan sipil dan keduniaan.288 Negara

harus menerapkan sekularitas yang positif dan sehat, yang tidak memusuhi agama apa

pun, melainkan menjamin 6hak setiap warga untuk menghayati iman religiusnya dengan

kebebasan yang penuh dan autentik, termasuk di dalam ruang publik. Negara mengatur

realitas keduniaan dan sipil menurut norma-normanya sendiri, tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip moral dan kesusilaan 1yang diajarkan oleh agama-agama. Atas dasar otonomi dan

indipendensi tersebut baik negara maupun Gereja sama-sama dibekali dan melaksanakan

suatu 287 D’Ostilio, 14Op. Cit., hlm. 37. 288 GS, no. 42. kuasa asli dan tertinggi untuk

menjalankan aktivitas masing-masing sesuai bidang pelayanan tersebut. Kalau demikian,

yang ada haruslah penghormatan atas otonomi dan kompetensi masing-masing, serta

kerjasama yang sehat antara 52negara dan Gereja, terutama dalam mengurus soal-soal

campuran (mixed matters). Namun, tidak setiap negara atau masyarakat sipil memahami

atau menerima konsep Gereja Katolik mengenai hubungan 70Gereja dan negara semacam

itu. Ada beberapa negara sekular yang ingin menempatkan diri di atas Gereja. Akibatnya

ialah upaya terus-menerus 6dari negara untuk melakukan intervensi atau dominasi

terhadap Gereja. Sedangkan paham Gereja menempatkan diri di atas negara atau ikut

mengurus urusan negara sudah tidak mendapatkan tempat lagi 7dalam Gereja Katolik,

sebagaimana bisa kita lihat dalam ajaran Konsili Vatikan II. Beberapa konstelasi berikut



menunjukkan pertentangan atau persaingan 38antara Gereja dan negara dalam urusan

perkawinan.289 a. Perkawinan sipil wajib. Dalam sistem ini satu-satunya perkawinan 6yang

diakui oleh Negara dan dilindungi oleh hukum Negara hanyalah perkawinan sipil.

Perkawinan sipil menurut UU Negara berlaku untuk setiap dan semua warga negara, tanpa

kekecualian dan tanpa memedulikan agama atau kepercayaan religiusnya. Sistem ini

biasanya berlaku di negara-negara sekular, yang tidak berpretensi mengurusi praktik

keagamaan warganya. Konsekuensi praktis dan radikal dari sistem ini ialah (i) negara tidak

mengakui perkawinan religius. Perkawinan religius tidak mempunyai nilai 7yuridis apa pun,

(ii) negara melarang perkawinan religius. Larangan bisa disertai dengan hukuman bagi

yang melanggar, 4baik bagi yang menikah maupun bagi pejabat agama yang menikahkan,

(iii) negara menuntut hak presedensi, dengan melarang perkawinan religius sebelum

dilakukan perkawinan sipil. Gereja Katolik mengalami 11situasi seperti itu pada abad ke-16,

yakni sejak munculnya reformasi doktrinal dan disipliner yang dibawakan oleh Martin

Luther. Teolog ini menolak karakter 2sakramental dari perkawinan kristiani, sehingga

melimpahkan sepenuhnya segala kuasa mengenai perkawinan kepada otoritas raja.

Demikianlah, umat Katolik di negara-negara yang menganut protestatisme terikat untuk

melakukan perkawinan secara sipil saja. Sekularisasi radikal mengenai perkawinan terjadi di

Eropa sesudah pecah Revolusi Perancis. Konstitusi Perancis tertanggal 14 September 1791

menetapkan: “La loi ne considère le mariage que comme contrat civil” (= UU tidak

memandang perkawinan selain sebagai kontrak sipil). Selanjutnya, dekret tertanggal 25

Oktober 289 Chiappetta, 31Il Matrimonio nella Nuova Legislazione, hlm. 45-48. 1792

menetapkan kewajiban setiap dan semua warga negara untuk menikah di hadapan pejabat

publik. Dekret tersebut juga memasukkan ketentuan mengenai perceraian. Selanjutnya

peraturan mengenai perkawinan diatur secara organik dalam Kodeks Napoleon tahun

1804. Sistem legislasi sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika dipengaruhi oleh

Kodeks Napoleon itu, dan mengantar ke situasi konflik 38antara Gereja dan Negara selama

abad ke-19. Demikian juga di Italia, Kodeks Italia pada tahun 1866 menetapkan perkawinan

sipil sebagai satu- satunya yang mewajibkan. Perkawinan religius 7tidak memiliki efek



hukum apa pun.290 b. Perkawinan religius wajib. Sistem ini berlaku di negara-negara

agamis atau teokratis, di mana negara diatur dan diurus 65menurut hukum agama tertentu.

Bahkan perkawinan menurut hukum agama merupakan satu-satunya bentuk peneguhan

perkawinan. Perkawinan yang bernilai yuridis hanyalah 4perkawinan yang diteguhkan

menurut hukum agama negara itu. Penganut agama-agama lain yang diakui oleh negara

juga diwajibkan menikah menurut aturan agama masing- masing. Sejarah Gereja

menunjukkan bahwa Gereja awali memiliki kompetensi penuh atas perkawinan orang-

orang Kristen (bdk. Mat 5:31-32; 19:3-9; Mrk 10:2-12; Luk 16:18; 1 Kor 7:17; Ef 5:22-23; Rm

7:1-3). Kemudian di bawah kekaisaran romawi, Gereja 1mengakui dan menerima UU sipil di

bidang perkawinan, asalkan dalam UU itu tidak ada ketentuan apa pun yang melawan

hukum ilahi. Selanjutnya, orang-orang kristen menikah menurut norma dan kebiasaan

masyarakat setempat di mana mereka hidup. Meski demikian, Gereja selalu menganjurkan

agar umat beriman menikah dengan persetujuan Gereja (nuptiae secundum Deum,

menikah menurut Tuhan). Gereja menolak 2perkawinan orang kristen dengan orang kafir.

Gereja tidak bermaksud memberi struktur yuridis atau upacara khusus bagi perkawinan

kristiani, melainkan sekadar mengingatkan umat beriman akan prinsip-prinsip dan norma-

norma etika untuk ditaati 1dalam kehidupan perkawinan. Tata-peneguhan kanonik baru

2dituntut demi sahnya perkawinan dalam Konsili Trento pada abad ke-16. Runtuhnya

kekaisaran romawi di Barat tidak mengubah situasi itu. Baru pada abad ke-10 kuasa

legislatif dan yudisal Gereja 6di bidang perkawinan mulai menonjol dan dominan lagi.

Situasi ini bahkan menjadi eksklusif pada abad ke-12 dan terus berlangsung sampai

dengan abad ke-16.291 290 Chiappetta, 31Il Codice di Diritto Canonico, hlm. 271. 291 Ibid.,

hlm. 270-271. c. Perkawinan sipil atau perkawinan religius fakultatif. Ini disebut sistem

dualistik, di mana negara memberikan kebebasan penuh kepada setiap warganya untuk

memilih menikah secara sipil saja atau secara religius saja. Negara memberikan nilai dan

keabsahan yuridis 1yang sama kepada kedua sistem itu. Sistem ini biasanya dipakai di

70negara sekular yang masih mengakui peran agama. Dalam praktik ada beberapa

alternatif atau variasi: (a) 4untuk menikah secara religius dibutuhkan otorisasi dari negara,



(b) otorisasi tidak dibutuhkan kalau menikah menurut agama yang diakui resmi oleh

negara, sedangkan peneguhan dalam agama non-resmi membutuhkan otorisasi negara.

Perkawinan sipil fakultatif pertama kali dikenal di Belanda pada tahun 1580 untuk

mewujudkan toleransi terhadap berbagai kepercayaan religius 6yang ada di negara itu.

Demikian juga di Italia. 27Setelah sekian lama menganut perkawinan sipil yang bersifat

wajib dan satu-satunya, berkat perjanjian Lateran antara Italia dan Takhta Suci pada tahun

1929, Italia mengubah peraturannya, yakni mengakui perkawinan religius 4di hadapan

pelayan gerejawi sebagai perkawinan alternatif bagi perkawinan sipil. Sistem itu

dikukuhkan kembali lewat revisi konkordat pada tahun 1984. d. Perkawinan sipil subsidier.

Dalam sistem ini perkawinan yang mendapat pengakuan resmi dan nilai yuridis yang penuh

18pada prinsipnya adalah perkawinan religius. Namun, 6bagi mereka yang tidak menganut

agama apa pun atau bagi mereka yang tidak dapat meneguhkan nikah menurut norma

agamanya, dapat menikah secara sipil saja, sebagai ganti (subsidier) perkawinan religius. e.

Perkawinan religius subsidier. Dalam sistem ini perkawinan yang mendapat pengakuan

resmi dan nilai yuridis yang penuh 18pada prinsipnya adalah perkawinan sipil. Namun, bagi

7mereka yang karena situasi khusus tidak dapat atau sulit menikah menurut ketentuan

hukum sipil, dapat menikah secara religius saja sebagai ganti (subsidier) perkawinan sipil. f.

Perkawinan berdasarkan konkordat. Sistem ini dijalankan 6di negara-negara yang

mengadakan konkordat292 dengan Takhta Apostolik (bdk. kan. 3). Perkawinan 292

Konkordat ialah perjanjian bilateral antara sebuah Negara dan Gereja Katolik. Gereja Katolik

dipandang sebagai masyarakat yang kelihatan, terorganisir dan memiliki tujuan-tujuan

bersama yang khas. Namun, yang dimaksud 1Gereja Katolik dalam konkordat bukanlah

Gereja setempat di suatu negara, melainkan Takhta Apostolik (bdk. kan. 3). Biasanya yang

menandatangani konkordat ialah Paus sendiri sebagai kepala tertinggi Gereja Katolik

sedunia dan kepala 7negara yang bersangkutan. 9Oleh karena itu, meskipun ditandatangani

oleh pemimpin Gereja Katolik sedunia, konkordat tidak berlaku untuk Gereja Katolik di

seluruh dunia, melainkan berlaku hanya untuk Gereja Katolik di negara yang bersangkutan.

Dalam konkordat 52itu diatur dan disepakati secara umum hubungan antara Negara dan



Gereja, dan syarat-syarat untuk pelaksanaan praktik-praktik religius di wilayah negara.

Konkordat bisa juga hanya mengatur masalah-masalah khusus di bidang religius. Lih. A.

Tjatur Raharso, Sistem Legislasi Gereja Katolik, Dioma, Malang 2012, hlm. 144-161. diatur

melalui perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara negara dan Gereja, yang harus

dihormati dan ditaati oleh kedua pihak. Dalam sistem ini perkawinan religius diakui 6oleh

negara dan memiliki efek-efek sipil melalui pencatatan (transkrip) dalam Register Status

Sipil. 3. Rincian tentang 10Hukum yang Mengatur Perkawinan Hukum yang mengatur

perkawinan dibagi menjadi hukum substantif atau materiil dan hukum prosedural. 6Dalam

bagian ini kita akan merinci hukum yang mengatur perkawinan, baik perkawinan orang-

orang Katolik maupun perkawinan orang-orang non-Katolik. 3.1 5Perkawinan Orang-orang

Katolik Perkawinan antara dua orang Katolik diatur oleh 2 (dua) hukum, yakni hukum ilahi

dan hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat- akibat

yang sifatnya sipil dari perkawinan itu (kan. 1059).293 Perkawinan 2diciptakan oleh Allah

dan dihiasi dengan norma-normanya. Jadi, sebelum terkena pengaturan oleh otoritas

manusiawi, setiap dan semua perkawinan diatur oleh hukum ilahi, baik hukum ilahi kodrati

maupun hukum ilahi positif (=pewahyuan). Hukum ilahi ini selalu diinterpretasikan dan

diajarkan secara autentik dan tidak-dapat-sesat (infallible) oleh magisterium tertinggi

Gereja. Selanjutnya, mengingat perkawinan adalah 1salah satu dari ketujuh sakramen

Perjanjian Baru, yang diciptakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada Gereja, dan yang

menganugerahkan rahmat, maka perkawinan itu juga diatur oleh hukum gerejawi atau

hukum kanonik. Berdasarkan penetapan ilahi Gereja adalah pembagi rahmat sakramental,

sehingga ia 4memiliki hak untuk mengatur perayaan dan administrasi semua sakramen

keselamatan, termasuk sakramen perkawinan.294 Kompetensi Gereja atas perkawinan

orang-orang Katolik adalah kompetensi “miliknya sendiri” (proper) atau native, 1yang

berdasarkan hukum ilahi tidak bergantung pada otoritas manusiawi mana pun. Kompetensi

Gereja juga bersifat penuh dan sempurna, karena mencakup semua aspek perkawinan, baik

yang menentukan keabsahan perkawinan (kesepakatan nikah, halangan-halangan nikah,

dan tata- peneguhan publik untuk 2menyatakan kesepakatan nikah) maupun yang



menyangkut halalnya pernikahan. Kompetensi itu bersifat penuh juga dalam arti bahwa

3Gereja Katolik memiliki kompetensi penuh dalam bidang legislatif, administratif, dan

yudikatif untuk mengatur perkawinan anggota-anggotanya, baik untuk meneguhkan

perkawinan maupun untuk melakukan intervensi terhadap perkawinan yang sudah

terbentuk. 293 Bdk. CCEO, kan. 780, §1; DC, art. 2, §1. 294 M.F. Pompedda, dalam

31Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ed. by Pio Vito Pinto, Libreria

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, hlm. 654. Dalam bidang legislatif Gereja

9berwenang menetapkan norma-norma hukum yang mengatur keabsahan kesepakatan

nikah (kan. 1057, 1095-1107), status liber dan halangan-halangan nikah (kan. 1073-1082),

serta tata-peneguhan nikah (kan. 1108- 1123). Dalam bidang eksekutif dan administratif

Gereja berwenang 7untuk memberikan dispensasi atas halangan, izin, nihil obstat untuk

pernikahan anggota-anggotanya. 6Selain itu, di bidang administratif Gereja berwenang

memutuskan ikatan nikah baik dengan dispensasi super rato (kan. 1142, 1697-1706),

privilegi paulinum (kan. 1143-1147) maupun pemutusan “demi iman” atau in favorem fidei

(lewat norma khusus), atau memberi putusan “pisah ranjang” dengan tetap adanya ikatan

nikah (kan. 1151-1155), 27dan sebagainya. Di bidang yudikatif atau yudisial, Gereja Katolik

menghukum umat yang mencoba menikah dengan melawan hukum gerejawi (kan. 194, §1,

30; 694, §1, 20; 1041, 30; 1044, §1, 30; 1394). Gereja juga berwenang menerima

permohonan umatnya untuk memeriksa sah-tidaknya 15perkawinan yang telah diteguhkan

dalam forum pengadilan gerejawi (tribunal ecclesiasticum), menyelidikinya menurut norma

prosedural khusus dan memberinya putusan hukum. Kan. 1671 memberikan prinsip umum:

“Perkara- perkara 39perkawinan orang-orang yang telah dibaptis dari haknya sendiri

merupakan wewenang hakim gerejawi” (bdk. kan. 1400, 1401). Kewenangan langsung yang

dimiliki Gereja 2ini didasarkan pada kondisi orang itu sendiri sebagai umat beriman.

Berdasarkan hak fundamental untuk menikah (ius connubii), ia dapat meminta pelayanan

keadilan dari Gereja atas kasusnya. Selain itu, bagi Gereja pelayanan ini merupakan

kewajiban utama dalam rangka penggembalaan umat (cura animarum), demi akibat- akibat

6yang akan terjadi bagi keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Kompetensi penuh (atau



sekurang-kurangnya independen dari 21pengadilan sipil) ini juga didasarkan pada martabat

sakramental dari perkawinan antara dua orang terbaptis. 3.1.1 5Antara dua orang Katolik

dari Ritus Latin Perkawinan antara dua orang Katolik yang sama-sama menjadi anggota

dari ritus Latin diatur sepenuhnya oleh (i) hukum ilahi, baik hukum ilahi kodrati maupun

hukum ilahi positif, dan (ii) Kitab Hukum Kanonik 1983 (bdk. kan. 1; 11; 1059). Sebagaimana

sudah dipaparkan di atas, 6hukum positif yang mengikat itu mencakup norma-norma

mengenai halangan (kan. 1083-1094), keabsahan kesepakatan nikah (kan. 1095-1105), dan

tata-peneguhan kanonik (kan. 1108). Sekalipun sudah 9digabungkan dengan Gereja

berdasarkan kerinduan mereka, dan Gereja sudah menyayangi mereka sebagai anak-

anaknya sendiri, para katekumen masih belum terikat oleh UU yang sifatnya semata-mata

gerejawi (bdk. kan. 11). 4Karena itu, perkawinan antara dua orang katekumen Katolik tidak

terikat oleh norma-norma perkawinan yang sifatnya semata-mata gerejawi, termasuk tata-

peneguhan nikah (bdk. kan. 1117). Perkawinan mereka tetap terikat oleh hukum kodrati

dan ilahi. Karena itu, ada persoalan pastoral mengenai dua orang katekumen yang menolak

untuk menikah menurut agama resmi sebelumnya, dan meminta Gereja 46untuk

meneguhkan dan memberkati perkawinan mereka. 3.1.2 5Antara dua orang Katolik dari

ritus Timur Sama seperti di atas, perkawinan antara dua orang Katolik yang sama-sama

menjadi anggota dari ritus Timur diatur sepenuhnya oleh (i) hukum ilahi, baik hukum ilahi

kodrati maupun hukum ilahi positif, dan (ii) Kodeks kanon-kanon Gereja Timur (CCEO),

yang 7dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II lewat Konst. Ap. Sacri Canones pada

tanggal 18 Oktober 1990. CCEO ini merupakan hukum universal atau hukum umum bagi

semua Gereja Katolik ritus Timur. Dalam hukum umum ini diatur kapasitas yuridis 3untuk

meneguhkan perkawinan, yakni mengenai halangan-halangan nikah (kan. 790-812)),

syarat-syarat untuk kesepakatan nikah yang sah (kan. 817-827), tata-peneguhan (kan.

828-842), dan seterusnya. Selanjutnya, bila kedua orang Katolik dari ritus Timur itu berasal

dari Gereja sui iuris 8yang berbeda, maka perkawinan mereka juga diatur oleh hukum

partikular dari masing-masing Gereja Timur sui iuris itu.295 Bila perkawinan terjadi 28antara

dua orang, masing-masing dari dua Gereja Timur sui iuris yang berbeda, di mana yang



seorang tidak terhalang dan yang lain terhalang menurut proper law-nya, maka halangan

tersebut juga secara efektif mengenai pihak pasangannya; alias 4perkawinan menjadi tidak

sah bagi kedua pihak.296 3.1.3 Antara seorang Katolik Ritus Latin dan seorang Katolik Ritus

Timur Perkawinan ini tidak disebut “perkawinan campur” dalam pengertian kan. 1124,

melainkan perkawinan antara 2 (dua) anggota Gereja sui iuris yang berbeda. Seperti sudah

diterangkan di atas, perkawinan mereka tunduk 7dan diatur oleh hukum ilahi, baik hukum

ilahi natural maupun hukum ilahi pewahyuan. Selain itu, mereka juga tunduk pada hukum

kanonik. Namun, selanjutnya ada pembedaan. Pihak 5Katolik dari ritus Latin terikat dan

tunduk pada Kitab Hukum Kanonik, sedangkan pihak Katolik dari ritus Timur terikat dan

tunduk pada hukum Gereja Katolik Timur. Ada perbedaan cukup mencolok 36di antara

kedua hukum tersebut, khususnya menyangkut syarat-syarat untuk tata-peneguhan

kanonik dan halangan-halangan nikah, sehingga bisa timbul kesulitan dalam kasus-kasus

konkret. Juga mengenai halangan-halangan nikah yang 295 Pompedda, Commento al

Codice dei Canoni, hlm. 654. 6296 Ibid., hlm. 665; Bdk. Nuntia 10 (1980) 43; M.P. Crebrae

allatae, can. 26, §3 dalam Nuntia 15 (1982) 63. sifatnya semata-mata gerejawi, kedua pihak

tunduk pada hukum gerejawinya masing- masing. Karena itu, jika pihak 5Katolik dari ritus

Timur terkena halangan nikah menurut hukum gerejawinya sendiri, dan halangan itu

sifatnya menggagalkan (impedimentum dirimens), maka perkawinan adalah tidak sah (lih.

CCEO, kan. 790, §2). 4Dengan kata lain, ketidakmampuan (inability) berdasarkan proper law

dari Gerejanya itu membuat pihak Katolik dari ritus Timur tidak dapat menikah dengan sah;

perkawinan menjadi tidak sah bagi kedua pihak.297 3.1.4 Antara seorang 2Katolik Ritus

Latin dan seorang Ortodoks Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa Gereja-Gereja Ortodoks

sungguh-sungguh dapat disebut “Gereja-Gereja partikular” dalam kaitan dengan Gereja

universal, karena mereka memiliki hierarki dan sakramen Ekaristi. Dengan demikian, Gereja

1Kristus hadir di dalam Gereja-Gereja Ortodoks itu, meski dengan kualifikasi “terpisah” (UR,

13).298 Dengan kata lain, sudah ada persekutuan tertentu dengan Gereja Katolik, yang

menjadikan Gereja-Gereja Timur Ortodoks itu bisa disebut Gereja partikular. Ada 2 (dua)

unsur atau faktor yang menentukan kehadiran Gereja Kristus di dalam Gereja- Gereja



Ortodoks Timur, yakni (i) Ekaristi, dan (ii) persekutuan dengan Paus serta Kolegium para

Uskup dalam kesatuan dengan Paus. Berkaitan dengan unsur pertama, Kongregasi untuk

Ajaran Iman menegaskan bahwa Gereja-Gereja Ortodoks tetap menyatu dengan Gereja

Katolik melalui ikatan-ikatan yang sangat erat, yaitu suksesi apostolik dan sakramen Ekaristi

yang sah. Melalui 19perayaan Ekaristi yang sah, Gereja Allah dibangun dan bertumbuh

kembang (lih. UR, 15).299 Dengan demikian, terjadi juga mutua interioritas (“saling

meresapi dan saling menghadirkan”) antara Gereja-Gereja itu sebagai Gereja partikular

dengan Gereja universal, di mana sungguh-sunguh hadir 1Gereja Kristus yang satu, kudus,

katolik, dan apostolik. Unsur lain yang menentukan secara internal eklesialitas 9Gereja

partikular dan manifestasi objektifnya dalam setiap perayaan Ekaristi ialah persekutuan

dengan Paus dan Kolegium para Uskup. Perayaan Ekaristi menuntut juga unsur ini, karena

Ekaristi mengungkapkan dan merujuk pada persekutuan penuh dengan seluruh Gereja,

yakni dengan Gereja universal yang direpresentasikan oleh Kolegium para Uskup dan oleh

kepalanya, yakni Paus.300 Tidak-adanya persekutuan penuh dalam unsur kegerejaan ini

mengakibatkan sebuah perpisahan, entah berskala besar atau kecil, terhadap kesatuan 297

Pompedda, 31Commento al Codice dei Canoni, hlm. 654-655. 298 Bdk. Ens. Ut unum sint,

no. 7, 9. 299 Litt. Communionis notio, no. 17; bdk. Dekl. Dominus Iesus, no. 17; K. Lüdicke

and R. E. Jenkins, Dignitas Connubii: Norms and Commentary, Canon Law Society of

America, Alexandria 2006, hlm. 16-17. 300 Kongr. Ajaran Iman, Nota Lo scorso, 23 Juni

1993, dalam EV S3: 625. Gereja Katolik.301 Berdasarkan unsur inilah Gereja-gereja Ortodoks

Timur mengalami kekurangan. 19Mereka tidak menerima doktrin Katolik mengenai primat

Paus. Padahal, keberadaan, kedudukan, dan fungsi pengganti Petrus bukanlah unsur

komplementer yang ditambahkan dari luar, melainkan merupakan unsur konstitutif internal

Gereja universal.302 Kekurangan ini diungkapkan 14secara umum dan tradisional sebagai

“luka”. Dengan kata lain, Gereja-Gereja Ortodoks Timur itu tetap membawa “luka” dalam

dirinya, karena 7mereka tidak berada dalam persekutuan dengan Gereja universal, yang

direpresentasikan oleh pengganti Petrus. Luka “di dalam mereka” itu juga menjadi luka

“bagi Gereja katolik” sendiri.303 Meski demikian, 12Konsili Vatikan II mengakui legitimitas



dari hukum khusus yang mereka miliki dengan kata-kata: “Untuk menghilangkan segala

keragu-raguan, Sinode Suci menyatakan bahwa Gereja-Gereja Timur – seraya tetap

menyadari pentingnya kesatuan 1Gereja universal – dapat mengatur perihidup mereka

dengan leluasa menurut tata-tertib mereka sendiri” (UR, 16). Mengingat Ortodoks adalah

“Gereja” 5yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, maka perkawinan

seorang Katolik dari Ritus Latin dengan seorang Ortodoks masuk dalam kategori

“perkawinan campur” menurut ketentuan kan. 1124. Karena itu, pertama-tama perkawinan

mereka tunduk dan diatur oleh hukum ilahi, baik hukum ilahi natural maupun hukum ilahi

pewahyuan. Selanjutnya, semua ketentuan mengenai perkawinan campur (kan. 1124-1129)

harus ditepati.304 Secara khusus dalam kaitan dengan perayaan atau peneguhannya, tata-

peneguhan kanonik diwajibkan hanya demi licitnya (halal) saja. Sedangkan demi

validitasnya (keabsahan) dituntut campur tangan (intervensi) pelayan suci. Menurut

Chiappetta, sacred minister ini bisa Uskup, presbyter, atau diakon, baik dari pihak Katolik

ataupun dari pihak Ortodoks. Tidak diperlukan penugasan atau delegasi apa pun bagi

mereka, sehingga pihak-pihak yang menikah dapat secara bebas memilih 1di antara para

pelayan suci itu. “Intervensi” tidak harus diartikan sebagai asistensi aktif menurut ketentuan

kan. 1108, §2, sekalipun hal itu berguna secara pastoral. 6Dengan demikian, kehadiran

sacred minister itu saja sudah cukup secara yuridis.305 Namun, bisa saja terjadi bahwa

orang Ortodoks itu pernah menikah sebelumnya dengan sesama umat Ortodoks, kemudian

bercerai, dan setelah bercerai akan menikah 301 Ibid.; bdk. Litt. Communionis notio, no. 17.

302 Bdk. Ibid. 303 Ibid.; Dekl. Dominus Iesus, no. 17. 304 Demikian pula, perkawinan 1antara

seorang Katolik dari Ritus Timur dan seorang yang dibaptis non-Katolik (misalnya Ortodoks

atau denominasi kristen) masuk dalam kategori “perkawinan campur”, yang diatur menurut

ketentuan Kodeks Kanon-Kanon Gereja-Gereja Timur (CCEO), kan. 813-816. Ini bukanlah

merupakan halangan, melainkan sekadar larangan yang membutuhkan izin dari otoritas

gerejawi demi halalnya pernikahan. 305 Chiappetta, Il manuale del Parroco, hlm. 327.

21dengan seorang Katolik yang berstatus bebas. Memang, ketika menikah mereka sama-

sama diatur oleh norma-norma Gereja Ortodoks. Sejauh perayaan nikahnya adalah sah



menurut norma Gereja Ortodoks itu, Gereja Katolik ritus Latin ataupun ritus Timur juga

menilainya sebagai sah dan menciptakan ikatan nikah sah. 4Karena itu, Gereja Katolik

menganggap tidak cukup “surat keterangan status liber” yang dikeluarkan oleh otoritas

Gereja Ortodoks untuk umatnya dalam rangka menikah lagi di Gereja Katolik. Sekalipun

sudah mengantongi “surat keterangan status liber” dari Gereja Ortodoks, 1oleh Gereja

Katolik yang bersangkutan tetap dianggap “tidak bebas”. Status bebasnya hanya bisa

diperoleh melalui deklarasi nulitas lewat prosedur persidangan biasa, atau 4diputus oleh

Paus bila terdapat indikasi bahwa perkawinan ratum itu belum consummatum.306 3.2

Perkawinan antara dua orang dibaptis non-Katolik Menurut hukum lama, 2Gereja Katolik

memiliki kompetensi atas semua perkawinan orang-orang yang dibaptis, termasuk orang-

orang yang dibaptis dalam Gereja atau denominasi kristen non-Katolik. “Perkawinan

5orang-orang yang dibaptis diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh

hukum kanonik dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai efek-efek yang

sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu” (KHK 1917. kan. 1016). Perhatikan cakupan

luas dari kata-kata “orang-orang yang dibaptis”, 25di mana tidak ada embel-embel “Katolik”

di belakang kata “dibaptis”. Sebaliknya, kodeks aktual terinspirasi oleh semangat ekumenis

22Konsili Vatikan II, yang mengakui Gereja-gereja kristen sebagai organisme yang berbeda

dan terpisah dari Gereja Katolik, meskipun tetap memiliki communio atau persekutuan

yang tidak sempurna 38dengan Gereja Katolik. Gereja-gereja atau komunitas kristen itu

berhak memiliki aturan-aturan yuridisnya sendiri. Karena itu, dengan sengaja kan. 1059

tidak menyebut dengan kategori umum “orang-orang yang dibaptis”, melainkan “orang-

orang Katolik”. Pengertian “orang Katolik” lebih sempit daripada pengertian “orang yang

dibaptis”. 2Menurut hukum Gereja sebutan “orang Katolik” hanya dikenakan pada orang

yang dibaptis asli dalam Gereja Katolik, atau dibaptis asli dalam Gereja kristen non-Katolik

kemudian diterima di dalam Gereja Katolik (bdk. kan. 11, 1124). Dengan demikian,

4perkawinan antara dua orang yang dibaptis kristen non- Katolik tidak masuk dalam

kompetensi atau yurisdiksi Gereja Katolik. Lalu, hukum mana yang mengaturnya? KHK 1983

tidak menunjukkan 6secara jelas dan tegas hukum yang berlaku bagi perkawinan mereka.



Namun, instruksi yang dikeluarkan 306 Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, dekl.

Relate ad quandam, 20 Oktober 2006, dalam EV 23: 2366-2368. pada bulan Januari 2005

oleh Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif 2secara tidak langsung menetapkan bahwa jika

Gereja atau komunitas gerejawi itu “memiliki” hukum perkawinannya sendiri, maka

perkawinan mereka diatur oleh hukum tersebut. Kalau Gereja mereka tidak memiliki hukum

perkawinan sendiri, maka perkawinan diatur oleh hukum apa pun yang “diterima dan

digunakan” oleh Gereja mereka.307 Instruksi Dignitas Connubii juga menggunakan istilah

“komunitas-komunitas gerejawi”. Istilah ini mencakup komunitas-komunitas partikular dari

Gereja 45Yesus Kristus yang tidak memiliki tahbisan suci melalui suksesi apostolik, terutama

gereja- gereja reformasi. Beberapa gereja yang terdapat di negara-negara Timur Tengah,

misalnya di Mesir, memiliki semacam hukum khusus yang disebut Personal Statutes. Sejauh

statuta ini mengatur perkawinan, maka tribunal Gereja Katolik Latin harus memerhatikan

6hukum yang berlaku tersebut pada saat kesepakatan nikah dilakukan, bilamana tribunal

harus membuat putusan mengenai perkara validitas perkawinan dari salah 45satu pasangan

yang terikat oleh hukum itu.308 Gereja-gereja reformasi lainnya pada umumnya tidak

memiliki hukum perkawinan sendiri. Demikian juga denominasi-denominasi yang berakar

dalam reformasi. Meski perkembangan zaman memungkinkan mereka untuk memiliki

proper law, pada kenyataannya 1sekarang ini di lapangan, mereka tidak memiliki

sekumpulan norma yang sistematis mengenai perkawinan. Bahkan, dalam satu denominasi

yang sama aturan dan pendapat bisa saling berbeda, entah perbedaan itu berasal dari

pendetanya ataupun dari majelisnya. Agaknya dibutuhkan semacam sinode atau

simposium untuk membuat aturan 7baru yang berlaku sama dalam satu denominasi yang

serumpun. Dalam kasus ini, hukum yang harus diperhatikan ialah hukum perkawinan yang

“digunakan” atau “diberlakukan” oleh komunitas gerejawi tersebut. Bagi kebanyakan

tribunal 1yang harus membuat putusan tentang nulitas, itu berarti UU sipil yang mengatur

pihak kristen non-Katolik.309 Jadi, konteks dari ketentuan di atas sebenarnya berbicara

mengenai hakim gerejawi yang harus membuat putusan mengenai nulitas 39perkawinan

orang-orang yang dibaptis non-Katolik. Tidak jarang orang kristen non-Katolik mengajukan



ke tribunal Gereja Katolik permohonan untuk menganulasi perkawinan mereka, agar dapat

menikah lagi dengan seorang Katolik. Hukum kanonik sendiri menentukan bahwa siapa

pun, baik dibaptis maupun tidak, dapat menggugat ke pengadilan (kan. 1476). Untuk

menentukan nulitas 4perkawinan orang-orang yang dibaptis non-Katolik instruksi Dignitas

Connubii menggariskan beberapa ketentuan berikut ini. 307 Bdk. Pontifical Council for

Legislatif Text, Instr. Dignitas Connubii, 25 Januari 2005, art. 2, §2. 308 K. Lüdicke – Jenkins,

Op. Cit., hlm. 17. 309 Ibid. a. 27Berkenaan dengan hukum yang mengatur dan mengikat

kedua pihak pada saat perayaan pernikahan, hendaknya diperhatikan hukum yang dimiliki

gereja atau komunitas gerejawi itu sendiri, di mana pihak-pihak kristen tersebut menjadi

anggotanya, jika komunitas itu memiliki hukum perkawinannya sendiri. Jika komunitas 7itu

tidak memiliki hukum perkawinan sendiri, hendaknya diperhatikan ketentuan hukum yang

digunakan oleh komunitas gerejawi, di mana pihak kristen itu menjadi anggotanya. b.

Berkenaan dengan tata-peneguhan nikah, 1Gereja Katolik mengakui setiap tata-peneguhan

yang diperintahkan atau yang diterima oleh Gereja kristen atau komunitas gerejawi, di

mana kedua pihak menjadi anggotanya pada saat perayaan nikah. Namun, jika salah satu

pihak adalah anggota Gereja Timur non-Katolik, pernikahan diteguhkan dengan suatu ritus

suci, yakni di hadapan Hierarki atau pastor-paroki setempat, atau di hadapan imam yang

mendapatkan dari salah satu dari mereka kewenangan untuk memberkati perkawinan.

Ritus perkawinan dianggap suci dengan intervensi imam 7itu sendiri yang melakukan

asistensi dan memberkati (CCEO, kan. 828, §2). Dengan demikian, seorang diakon, entah

dari Gereja Timur atau Latin, tidak bisa melakukan asistensi 2perkawinan secara sah dan

tidak bisa memberikan berkat.310 Dari ketentuan-ketentuan di atas kita bisa

menyimpulkan bahwa untuk perkawinan “yang sedang menjadi” 3(marriage in the making)

antara 2 (dua) orang yang dibaptis non- Katolik, hukum perkawinan yang berlaku ialah

hukum perkawinan Gereja kristen atau komunitas gerejawi itu sendiri. Kalau 30hal itu tidak

ada, maka harus dipenuhi hukum yang diterima dan diberlakukan oleh komunitas gerejawi

itu. Sedangkan mengenai “perkawinan yang sudah terjadi” (marriage in fact), hukum

kanonik baru diberlakukan kalau hakim gerejawi harus membuat putusan mengenai nulitas



perkawinan mereka, bilamana setelah bercerai salah satu ingin 21menikah lagi dengan

seorang Katolik. Namun, untuk menilai soal nulitas itu hakim gerejawi haruslah

memerhatikan hukum 35yang berlaku dan mengikat pada saat dua orang kristen non-

Katolik itu merayakan pernikahan di Gereja mereka. 3.3 Perkawinan 4seorang Katolik

dengan seorang kristen non-Katolik Perkawinan ini disebut perkawinan campur beda-

Gereja, yang dilarang diteguhkan tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang dari Gereja

Katolik. Izin itu baru diberikan jika 9ada alasan yang wajar dan masuk akal, setelah

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh kan. 1124-1125. Meski demikian,

21perkawinan campur yang sah menciptakan ikatan sakramental, karena merupakan

perkawinan antara 2 (dua) orang yang dibaptis (bdk. kan. 1055, §2). Tentu saja pembaptisan

yang diterimakan di Gereja 310 Instr. Dignitas Connubii, art. 4, §1; Ludicke – Jenkins, 14Op.

Cit., hlm. 21. Katolik atau di Gereja kristen tersebut haruslah sah. Karena itu, tidaklah bisa

disebut perkawinan campur beda-Gereja jika terjadi 1antara seorang Katolik dengan

seseorang yang mengaku diri sebagai orang kristen, padahal kenyataannya dia ini tidak

pernah menerima pembaptisan, atau pembaptisannya diterimakan 2secara tidak sah.

Perkawinan campur beda-Gereja membawa persoalan tersendiri yang agak rumit. Kalau

masing-masing pihak bergantung atau 30terikat oleh hukum perkawinannya sendiri, bisa

jadi masing-masing pihak menuntut agar perkawinan diteguhkan menurut hukumnya

sendiri. Dengan demikian, 2kesepakatan nikah, yang sebenarnya satu dan sama bagi kedua

mempelai, dilangsungkan 2 (dua) kali. Jadi, pada saat diteguhkan menurut hukum salah

satu pihak, perkawinan itu tidak diakui sah oleh pihak pasangannya. Demikian juga terjadi

ketika perkawinan diteguhkan untuk 47yang kedua kali menurut hukum pihak yang lain.

Perkawinan ganda seperti ini dilarang oleh Gereja (kan. 1127, §3). Kesepakatan nikah dalam

perkawinan “campur” seharusnya dilihat dan diperlakukan sebagai satu tindakan yuridis

yang sama 8bagi kedua mempelai, bukan 2 (dua) tindakan yang masing-masing diatur oleh

hukum yang berbeda. 6Karena itu, untuk menghindari persoalan tersebut kiranya logis

kalau ada tuntutan bahwa perkawinan “campur” semacam itu hanya diatur oleh 1 (satu)

hukum yang sama. Menurut ketentuan kan. 1059 perkawinan “campur” 4antara seorang



Katolik dengan seorang yang dibaptis non-Katolik diatur oleh hukum ilahi dan hukum

kanonik. 6Di hadapan hukum ilahi dan kodrati pihak Katolik dan pihak non-Katolik memiliki

kedudukan yang sama, artinya sama-sama tunduk dan terikat, karena hukum tersebut

berlaku secara universal untuk setiap manusia. Sedangkan di hadapan hukum kanonik

kedua-duanya juga sama-sama tunduk dan terikat, namun atas dasar yang berbeda.

Sasaran langsung dari ketentuan hukum kanonik sebenarnya adalah pihak yang Katolik.

Sedangkan 4pihak yang tidak Katolik tunduk pada ketentuan hukum kanonik “secara tidak

langsung” atau “melalui” pihak yang Katolik, dalam urusan atau tindakan yang dilakukan

bersama dengan pasangannya yang Katolik.311 Selanjutnya, kewenangan kuasa sipil diakui

dan diterima oleh Gereja hanya mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil

dari perkawinan itu. Namun, berdasarkan instruksi Dignitas Connubii perkawinan 1antara

seorang Katolik dan seorang yang dibaptis non-Katolik juga diatur oleh sumber hukum

lain. Instruksi tersebut mengambil dan menerapkan sebuah norma dari Kodeks Kanon-

Kanon Gereja Katolik Timur, yakni kan. 780, §2, dengan sedikit perubahan dan modifikasi.

Konteks dari kanon itu ialah perkawinan 1antara seorang Katolik dari Ritus Timur dan

seorang yang dibaptis non-Katolik, baik ortodoks maupun protestan. Barangkali karena

kesamaan konteks dan untuk mendekatkan kedua kodeks dari Gereja Katolik 311 Abate,

Op. Cit., hlm. 28. itu, maka norma kanonik Gereja Katolik Timur diambil dan diterapkan juga

pada Gereja Katolik Ritus Latin.312 Instruksi Dignitas Connubii menetapkan: “Perkawinan

4antara seorang Katolik dengan seorang yang dibaptis non-Katolik diatur juga: 10 oleh

hukum perkawinan milik gereja atau komunitas gerejawi dari pihak non-Katolik, jika ada; 20

7oleh hukum yang digunakan oleh komunitas gerejawi, di mana pihak non-Katolik menjadi

anggotanya, jika komunitas itu tidak memiliki hukum perkawinan sendiri”.313 Berdasarkan

komentar atas kan. 780, §2 dari kodeks Gereja Katolik Timur, ada beberapa konsekuensi

dari ketentuan tersebut sebagai berikut. 41. Pihak Katolik dan non-Katolik sama-sama

tunduk pada norma mengenai kesepakatan nikah dan halangan-halangan nikah, yang

bersumber dari hukum ilahi atau kodrati. 2. Hukum perkawinan sendiri milik Gereja kristen,

di mana pihak non-Katolik memiliki keanggotaannya, diterapkan hanya untuk halangan-



halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi. Dengan kata lain, pihak non-Katolik

tidak terikat oleh norma-norma halangan-halangan nikah yang bersumber dari otoritas

Gereja Katolik. Selanjutnya, hukum Gereja kristen non-Katolik tidak berlaku mengenai

halangan 2yang bersumber dari hukum ilahi positif atau kodrati, yang ditafsirkan secara

autentik oleh Gereja Katolik. Hukum Gereja kristen non-Katolik juga tidak berlaku

mengenai norma yang mengatur cacat kesepakatan nikah, 15pemutusan ikatan nikah,

konvalidasi, dan penyembuhan pada akar.314 3. Mengenai tata-peneguhannya, perkawinan

“campur” ini harus dilangsungkan menurut tata-peneguhan Gereja Katolik, 2yakni di

hadapan peneguh Katolik serta di hadapan dua orang saksi. Peneguh itu hadir dan

5menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja

Katolik (kan. 1108; bdk. kan. 1117). Kalau pernikahan terjadi antara seorang Katolik dari

Ritus Latin dan seorang non-Katolik dari Ritus Timur (ortodoks), maka tata-peneguhan

kanonik di Gereja 312 Tentu saja motif dan tujuan utamanya ialah menunjukkan semangat

ekumenis dan eklesiologi “komunio” dari 7Konsili Vatikan II. Dengan demikian, ketentuan

ini merupakan tambahan dan kelengkapan untuk KHK. 313 Instr. Dignitas Connubii, art. 2,

§2: “A 49marriage between a Catholic party and a baptized non- Catholic party is governed

also: 10 by proper law of the church or eccleisal community to which the non-Catholic

party belongs, if that community has its own marriage law; 20 by the law used by the

eclesial community to which the non-Catholic party belongs, if that community lacks its

own marriage law”. Dalam hal tidak memiliki hukum perkawinan sendiri, hukum yang

digunakan bisa berupa hukum perkawinan gereja induk, atau hukum perkawinan majelis

gereja-gereja, 10atau hukum sipil yang berlaku. 314 Pompedda, Commento al Codice dei

Canoni, hlm. 654-655. Katolik diwajibkan demi halalnya 5saja. Sedangkan demi sahnya

dituntut campur- tangan pelayan rohani, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain

dalam hukum (kan. 1127, §1). Tidak jarang muncul kesulitan mengenai tata-peneguhan dari

perkawinan 1antara seorang Katolik dan seorang kristen non-Katolik ini di Indonesia.

Peneguhan ganda sangat dilarang, dalam arti pernyataan konsensus dilakukan dua kali,

2yakni di hadapan peneguh Katolik dan di hadapan peneguh kristen (lih. kan. 1127, §3).



Peneguhan ganda jelas tidak menghormati sakramentalitas perkawinan. Tidak mungkin

mengulangi perayaan dari satu sakramen yang sudah terjadi secara sah.315 Biasanya jalan

tengah dan kompromistis yang ditempuh ialah “tata peneguhan ekumenis”, entah

bertempat di gereja pihak Katolik atau di gereja pihak kristen non-Katolik. Dalam perayaan

ekumenis itu peneguh Katolik dan non-Katolik hadir bersama-sama untuk meneguhkan

perkawinan yang satu dan sama. Ini pun sebenarnya dilarang (bdk. kan. 844; 908). 14Karena

itu, harus ada pembagian peran dan fungsi yang tegas di antara kedua petugas. Yang

terpenting ialah bahwa kesepakatan nikah kedua mempelai ditanyakan oleh peneguh

Katolik (pastor paroki sendiri, atau diakon/imam 5yang mendapat delegasi dari pastor

paroki) dan peneguh itu menerimanya atas nama Gereja. Sedangkan petugas dari Gereja

kristen diberi fungsi untuk mendoakan kedua mempelai dan memberi kotbah. Kalau tidak

ada pembagian fungsi seperti itu, ada risiko terjadi peneguhan ganda, meski dalam satu

upacara saja. Bagaimana kalau terdapat kesulitan-kesulitan besar untuk menaati tata-

peneguhan kanonik, misalnya pernikahan “terpaksa” diteguhkan di hadapan peneguh

kristen non- Katolik, sedangkan pelayan Katolik hanya diberi peran mendoakan dan

berkotbah? Dalam kasus ini, 5Ordinaris wilayah dari pihak Katolik berhak untuk

memberikan dispensasi dalam masing-masing kasus (tidak secara umum), tetapi setelah

minta pendapat Ordinaris wilayah di mana perkawinan dilangsungkan; dan demi sahnya

harus ada suatu bentuk tata-peneguhan publik; Konferensi para Uskup berhak menetapkan

norma-norma, agar dispensasi tersebut diberikan secara seragam (kan. 1127, §2). 3.4

Perkawinan 4orang Katolik dengan orang yang tak dibaptis Perkawinan ini disebut

“perkawinan campur beda-Agama”, yang menurut hukum Gereja Katolik merupakan

halangan nikah yang sifatnya menggagalkan perkawinan atau membuat perkawinan 5tidak

sah (kan. 1086, §1). Untuk peneguhan yang sah, pihak Katolik harus meminta dan

mendapatkan dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang.316 315 V. De Paolis,

dalam Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, hlm. 671-672. 316 Lih. selanjutnya Tjatur

Raharso, Halangan-Halangan Nikah, hlm. 117-142 Kalau pihak non-baptis itu memiliki UU

perkawinan sendiri, maka akan terjadi kesulitan 1yang sama seperti dalam “perkawinan



campur beda-Gereja” di atas. Berdasarkan kesatuan dan kesamaan tindakan yuridis,

16perkawinan ini tidak bisa sekaligus diatur oleh 2 (dua) UU berbeda, melainkan harus

diberlakukan satu UU saja. Dalam hal ini hukum Gereja juga melarang peneguhan ganda.

Pemberlakuan satu UU tidak bisa dan 4tidak boleh diartikan bahwa salah satu pihak harus

“berpindah agama” lebih dulu sesuai dengan agama calon pasangannya, sehingga akhirnya

hanya ada satu UU agama yang diberlakukan. Ini jalan pintas dan mudah, namun

melanggar hak azasi 12manusia. Gereja Katolik mengatasi persoalan ini dengan menuntut

agar perkawinan tetap diteguhkan menurut tata-peneguhan kanonik, namun tanpa

mengharuskan pihak yang tidak dibaptis untuk berpindah agama. Hal ini karena Gereja

Katolik sangat menghormati ketentuan hukum kodrat bahwa 1tak seorang pun pernah

boleh memaksa orang lain untuk berpindah agama atau keyakinan iman, sekalipun ke iman

Katolik, bila hal itu bertentangan dengan suara hati yang bersangkutan. Gereja Katolik

terikat sepenuhnya oleh ketentuan itu, 14karena hal itu digariskan dalam hukum

kanoniknya sendiri (kan. 748, §2). Menurut ketentuan kan. 1059, cukup 5salah satu pihak

adalah Katolik, sedangkan yang lain tidak dibaptis, perkawinan berada di bawah

kompetensi Gereja Katolik, yakni diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh

hukum kanonik. Pada prinsipnya apa yang ditentukan untuk perkawinan “campur beda-

Gereja” di atas juga berlaku untuk perkawinan “campur beda-Agama”, dengan penyesuaian

seperlunya. Jadi, kompetensi Gereja didasarkan pada pihak yang Katolik. Perkawinan ini

sepenuhnya diatur menurut ketentuan 3hukum Gereja Katolik, yakni mengenai kesepakatan

nikah, halangan-halangan nikah, dan tata-peneguhannya. Khusus mengenai halangan-

halangan nikah, 4pihak yang tidak dibaptis terikat oleh norma halangan yang bersumber

dari hukum ilahi positif atau kodrati,317 namun tidak terikat oleh halangan-halangan nikah

yang sifatnya semata-mata gerejawi. Selanjutnya, kompetensi kuasa sipil berlaku hanya

untuk akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu. 3.5 Perkawinan

2antara dua orang tak-dibaptis Perkawinan ini juga tunduk dan diatur oleh hukum kodrati,

karena hukum kodrati memang berlaku secara universal. Selanjutnya, jika kedua orang itu

merupakan anggota dari satu agama yang sama yang memiliki hukum perkawinannya



sendiri, 4maka perkawinan mereka diatur oleh hukum agama mereka itu, baik yang

berkaitan 317 Halangan yang bersumber dari hukum ilahi kodrati, yang berlaku untuk

semua perkawinan, termasuk 5perkawinan orang yang tak dibaptis, ialah halangan

impotensi, ikatan nikah sebelumnya dan hubungan darah garis lurus. Lih. Tjatur Raharso,

Ibid., hlm. 93-117; 192-197. dengan halangan, pernyataan kesepakatan nikah, maupun

dengan peneguhannya. Gereja tidak memiliki kompetensi dan yurisdiksi apa pun atas

perkawinan ini. Jika 5dua orang yang tidak dibaptis itu tidak menganut atau menjadi

anggota kelompok agama mana pun, negara seharusnya membantu mereka untuk dapat

melaksanakan hak sipilnya menurut norma hukum sipil. Kedua orang ini sepenuhnya

tunduk pada 7norma hukum sipil itu atau kebiasaan setempat (hukum adat) yang memiliki

kekuatan hukum, asalkan norma sipil atau hukum kebiasaan itu selaras dengan hukum

kodrati. Peneguhan nikah 1orang-orang yang tidak dibaptis memiliki relevansi di dalam

Gereja Katolik (= tribunal gerejawi) bilamana hakim gerejawi harus membuat keputusan

mengenai nulitas perkawinan mereka (bdk. kan. 1476). Pertama-tama harus ada justifikasi

legal untuk membuat putusan nulitas itu, misalnya pihak 7yang bersangkutan secara jelas

meminta intervensi tribunal gerejawi untuk mengklarifikasi status perkawinannya, atau

untuk menetapkan status bebasnya dalam rangka menikah 6lagi dengan orang Katolik.

Sesudah adanya justifikasi legal itu, perkara nulitas harus diproses menurut hukum

prosedural kanonik. Di sini tidak berlaku ketentuan kan. 11 bahwa 4pihak yang tidak

dibaptis tidak tunduk pada UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Ini karena UU

prosedural pertama-tama dan terutama bersifat objektif, bukan norma subjektif. 27Dengan

kata lain, UU prosedural mengikat para fungsionaris tribunal yang terlibat dalam proses

anulasi perkawinan (ius objectivum). Baru kemudian, para fungsionaris tersebut juga

melayani hak-hak subjektif (ius subjectivum) 23dalam proses itu sendiri, serta menangani

perkara-perkara yang tak terkait sama sekali dengan status religius seseorang. Selain itu,

instruksi Dignitas Connubii juga menetapkan bahwa nulitas perkawinan orang-orang 5yang

tak dibaptis harus diputuskan sesuai dengan hukum yang mengikat pihak-pihak yang

bersangkutan pada saat peneguhan nikah. Hukum itu bisa berarti hukum sipil yang berlaku,



atau hukum Agama 2pihak-pihak yang bersangkutan, atau hukum kebiasaan, yang

kesemuanya bergantung pada keanggotaan religius atau sosial yang bersangkutan.318

Jadi, jika perkawinan itu tidak sah menurut norma 6yang berlaku dan mengikat pada saat

peneguhan nikah, yakni hukum kodrati dan hukum positif yang berlaku bagi perkawinan

itu, maka hakim gerejawi yang menangani perkaranya dapat membuat putusan mengenai

ketidaksahan perkawinan itu. 318 Instr. Dignitas Connubii, art. 4, §2; Ludicke – Jenkins, Op.

Cit., hlm. 21. Perlu dicamkan bahwa 32yang dimaksud di sini ialah keputusan mengenai

nulitas (anulasi), bukan pemutusan ikatan nikah atau bahkan perceraian. VI

PERLINDUNGANHUKUMATASPERKAWINAN an. 1060 menetapkan: “Perkawinan 5mendapat

perlindungan hukum. Karena itu, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya

perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya”. Kanon ini berbicara mengenai favor iuris (the

favor 6of the law) atau favor matrimonii (the favor of the matrimony). Yang mau diatur

dalam ketentuan itu ialah status perkawinan sepasang suami-istri yang meragukan

keabsahannya, namun ada kesulitan untuk memastikan apakah perkawinan itu secara

objektif dan yuridis tidak sah. Keragu-raguan selalu mengandung risiko besar untuk

membuat penilaian dan bahkan keputusan yang salah mengenai suatu perkawinan. Dalam

keragu-raguan mengenai keabsahan 51sesuatu kita tidak boleh memastikan secara

sembarangan bahwa sesuatu itu tidak sah. Pemastian atas sah-tidaknya, 10atau lebih tepat,

keragu-raguan mengenai sah-tidaknya perkawinan diselesaikan atau dipecahkan lewat jalur

pengadilan gerejawi (in foro giudiziali). 1. Pengertian Ketentuan kan. 1060 di atas terdiri

atas dua bagian. Bagian pertama memberi sebuah prinsip hukum yang umum: “Perkawinan

mendapat perlindungan hukum”. Bagian kedua merupakan konsekuensi dan penerapan

praktis dari prinsip tersebut: “Karena 5itu, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan

sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya”. Kita sudah melihat bahwa

perkawinan adalah tindakan yuridis, karena merupakan sebuah kontrak. 17Karena itu,

perlindungan hukum terhadap perkawinan harus dibaca pertama-tama dalam terang kan.

124, §2, yang memberikan sebuah prinsip hukum mengenai presumsi validitas dari sebuah

tindakan yuridis. Kanon ini berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan



yuridis seseorang: “Suatu 7tindakan yuridis diandaikan sah sejauh unsur-unsur lahiriahnya

dilaksanakan menurut aturan”. Paragraf sebelumnya berbunyi: 4“Untuk sahnya tindakan

yuridis dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, dan agar dalam tindakan

itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, dan pula agar segala formalitas serta

hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu” (kan. 124, §1). Ketentuan ini

sebenarnya bersumber dari hukum kodrat, namun baru akhir-akhir ini dimasukkan sebagai

norma dalam KHK 1983 dan dalam kodeks kanon Gereja-Gereja Timur (1990). Ketentuan

kan. 124, §2 68itu merupakan sebuah parameter umum untuk setiap tindakan yuridis.

16Dengan kata lain, ketentuan itu memuat sebuah prinsip untuk mempertahankan dan

membela tindakan yuridis, dengan mengatur secara positif validitas tindakan, sehingga

tindakan itu diandaikan sah dan efektif ketika semua unsur-unsur lahiriah yang membentuk

tindakan itu telah dipenuhi 17sesuai dengan ketentuan hukum. Presumsi tentang validitas

tindakan yuridis ini merupakan sebuah jawaban atas dua persoalan. Di 47satu pihak ada

ketidakpastian hukum yang berat kalau kita memberi nilai yang mutlak dan tak terbatas

terhadap kesepakatan batiniah atau internal manusia. 1Di lain pihak umat beriman dan

masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum dan menghendaki bahwa setiap

transaksi yuridis haruslah dapat dipercaya. Dengan demikian, prinsip tersebut memberikan

jawaban atas tuntutan natural untuk menganggap sah setiap tindakan yuridis, 9sampai

terbukti kebalikannya. 11Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan terhadap

setiap tindakan atau transaksi yuridis yang dilaksanakan sesuai dengan formalitas hukum.

Menurut 1Paus Yohanes Paulus II perlindungan hukum ini merupakan sebuah prinsip

fundamental dari setiap pengaturan yuridis. Setiap tindakan manusia pada dirinya sendiri

bersifat halal, dan jika itu mengenai relasi-relasi yang bernilai yuridis, tindakan itu

diandaikan sah, sekalipun pembuktian terbalik mengenai ketidaksahannya tetap

dimungkinkan. Perlindungan hukum tidak dimaksudkan demi membela institusi semata-

mata, melainkan justru untuk kepentingan pribadi-pribadi yang melakukan tindakan yuridis

itu, karena mereka sendiri pun membutuhkan kepastian hukum dan jaminan legal atas

tindakannya. Menuntut kebalikannya jelas tidak mungkin, dalam arti orang yang melakukan



tindakan itu sendiri tidak mungkin dituntut untuk menunjukkan semua bukti positif

mengenai keabsahan tindakannya, karena tindakannya umumnya merupakan akhir dari

proses memenuhi berbagai kondisi dan prasyarat tertentu, yang sering membutuhkan

51ruang dan waktu yang panjang, dan sering melibatkan banyak orang dan tindakan-

tindakan lain sebelumnya yang saling terkait.319 Jika prinsip tersebut diterapkan pada

perkawinan, hal itu pertama-tama berarti perlindungan terhadap 1kebebasan setiap orang

untuk meneguhkan pernikahan dalam dimensi privatnya (favor antecedens). Selain itu,

perlindungan hukum juga diberikan 319 Yohanes Paulus II, Alloc. 29 Januari 2004, Loc. Cit.

kepada perkawinan dalam dimensi institusionalnya, yakni sejauh sudah terbentuk atau

diteguhkan 17sesuai dengan ketentuan hukum (favor consequens). Jadi, sekali perkawinan

telah dirayakan dengan semestinya dalam aspek eksternalnya, 39perkawinan itu diandaikan

sah, kecuali terbukti bahwa ternyata tidak sah. Presumsi tentang keabsahan berlaku baik

ketika terjadi keraguan hukum (dubium iuris) maupun ketika terjadi keraguan fakta

(dubium facti).320 30Hal ini merupakan dukungan dan pembelaan yang diberikan oleh

hukum kanonik terhadap sahnya perkawinan (in favour of 49the validity of marriage). Jika

muncul keraguan atas keabsahan perkawinan, kan. 1060 di atas menetapkan bahwa

lembaga perkawinan tetap harus dibela dan dipertahankan, sehingga perkawinan kedua

harus dihalangi atau ditolak sampai ketidaksahan atau pemutusan 60perkawinan pertama

itu telah ditunjukkan secara legitim menurut norma hukum. Prinsip 23yang berasal dari

tradisi kanonik yang sudah lama ini merupakan prinsip fundamental, sehingga diletakkan di

antara kanon-kanon fundamental dalam sistem perundang-undangan gerejawi di bidang

perkawinan. Tujuan prinsip ini ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada

1perkawinan dan keluarga, yang pada gilirannya akan menjamin stabilitas hidup

perkawinan dan keluarga, serta ketenangan hidup bermasyarakat sendiri.321 Lebih baik

membela dan mempertahankan perkawinan daripada menceraikannya atau

memutuskannya, apalagi jika perceraian itu didasarkan pada keragu-raguan. Sekalipun

tidak pasti apakah prinsip ini 3berasal dari hukum ilahi, namun prinsip ini terkait dan

berdasar pada kekhasan hakiki perkawinan, yakni monogam dan tak-terputuskan.322



Sebagaimana sudah disinggung, penerapan konkret dan terpenting dari prinsip 1ini

terdapat dalam proses anulasi perkawinan, yakni ketika seseorang mengajukan

permohonan anulasi perkawinan kepada tribunal gerejawi, karena menemukan dasar

hukum yang kuat untuk meragukan keabsahan perkawinan. Sekali lagi, prinsip mengatakan

bahwa dalam keraguan hukum maupun fakta (dubium iuris sive facti), 4perkawinan yang

sudah diteguhkan menurut norma hukum, harus dianggap sah dengan semua akibatnya,

sampai terbukti kebalikannya. Tugas membuktikan sah- tidaknya perkawinan, 28atau

dengan kata lain tugas memecahkan keragu-raguan itu diberikan kepada tribunal gerejawi.

Agar 4dapat membuat putusan nulitas perkawinan, sama sekali tidaklah cukup bahwa

dewan hakim mendasarkan diri pada keragu-raguan, sekalipun keraguan itu sangat

berdasar. Dewan hakim membutuhkan kepastian moral dan hukum untuk sampai pada

putusan mengenai sah-tidaknya kasus nulitas yang 320 W. Góralski, dalam «Iustitia et

Iudicium», Cit., hlm. 330. 321 Soalnya mirip dengan azas “praduga tak bersalah” dalam

peradilan pidana, di mana tersangka harus 6dianggap tidak bersalah sampai hakim

memutuskan lewat proses pembuktian yang ketat dan rumit bahwa tergugat benar-benar

bersalah dan dengan demikian harus bertanggung jawab. 322 Bdk. Communicationes 3

(1971) 169-170. ditangani. 4Kepastian moral dan hukum itu didapatkan dari akta dan hasil

pembuktian (kan. 1608, §2). Pembuktian harus dilakukan lewat proses yudisial 5dengan

argumen- argumen yang pasti, benar dan objektif, serta tidak dapat digugat. Kalau tidak

terbukti 2bahwa perjanjian perkawinan itu tidak sah, maka dewan hakim harus membuat

putusan berdasarkan kebenaran fakta dan hukum (pro rei veritate) dan di hadapan Allah

(coram Deo) bahwa perkawinan adalah sah. Dengan demikian pihak-pihak 7yang

bersangkutan harus berhenti meragukannya. Namun, jika tribunal gerejawi tetap tidak bisa

membuktikan ketidaksahannya, atau 10dengan kata lain tetap meragukan sah-tidaknya,

dalam hal ini berlaku prinsip di atas, yaitu perkawinan mendapat perlindungan hukum.

Prinsip ini 27berlaku untuk semua dan setiap perkawinan, baik perkawinan orang- orang

katolik maupun non-katolik, dibaptis ataupun tidak dibaptis. Hal ini karena prinsip

perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kan. 124, § 2, sebenarnya adalah



4prinsip umum yang berlaku untuk semua tindakan yuridis. Sementara itu, perkawinan

adalah tindakan yuridis par excellence, baik dalam hukum Gereja maupun dalam hukum

sipil. Meskipun perlindungan hukum diberikan kepada perkawinan, namun fakta 50bahwa

perkawinan itu sendiri telah diteguhkan secara sah tidak bisa sekadar diandaikan. Fakta

tidak bisa diandaikan, melainkan harus dibuktikan. Factum non praesumitur, sed

probandum est. Menurut ajaran kanonis tradisional pengandaian atas sahnya perkawinan

dikenakan pada pasangan, 9yang meskipun tidak dapat membuktikan dengan pasti

keabsahan pernikahan, namun mereka menghayati atau memiliki status perkawinan

dengan damai dan dengan itikad baik. “Kepemilikan secara damai” status perkawinan

biasanya ditunjukkan dengan 1hidup dalam kesatuan suami-istri yang harmonis,

menampakkan kepada masyarakat kehidupan perkawinan yang sejati dan legitim, dan

tidak menjadi sandungan bagi masyarakat sekitar.323 Pemilikan status perkawinan secara

damai juga ditunjukkan misalnya dengan penggunaan nama suami secara tetap sebagai

nama pribadi istri, dan pasangan itu dianggap 28oleh masyarakat sebagai suami-istri yang

sah. Dari pemilikan status perkawinan secara damai itulah lahir pengandaian bahwa 323

Prinsip “pemilikan secara damai” juga kita gunakan 6dalam kehidupan bermasyarakat

sehari- hari. Kalau kita melihat seseorang membawa suatu barang (misalnya buku, kopor,

komputer, HP, dan sebagainya), dan dia menggunakannya sendiri secara damai, kita

mengandaikan bahwa barang itu adalah miliknya. Sebaliknya, seorang polisi akan segera

mencurigai dan menginterogasi seseorang yang membawa atau menggunakan suatu

barang tidak secara damai, alias secara mencurigakan. Orang yang dicurigai itu harus siap

membuktikan bahwa barang itu adalah miliknya, atau sekurang-kurangnya

membuktikannya sebagai bukan 1milik orang lain siapa pun. Prinsip ini penting untuk

menjamin ketenangan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat menjadi tenang kalau

didasarkan pada kepercayaan dan positive thinking, bukan kecurigaan dan negative

thinking. pernikahan mereka telah benar-benar diresmikan. Selanjutnya, dari pengandaian

bahwa perkawinan mereka telah diresmikan muncullah pengandaian 15bahwa perkawinan

itu telah diteguhkan dengan memenuhi segala persyaratan hukum; dengan kata lain,



diandaikan sah sampai terbukti kebalikannya. Karena itu, presumsi keabsahan hanyalah

praesumptio iuris tantum, yang memperbolehkan adanya pembuktian terbalik oleh pihak-

pihak yang berkepentingan bahwa 4perkawinan tidak sah, sehingga dengan demikian

pengandaian itu tentang keabsahan itu gugur demi hukum. Prinsip ini bisa dipandang

6sebagai konsekuensi dari ajaran Gereja mengenai tak- terputuskannya perkawinan. Kita

memiliki kesan bahwa prinsip itu sangat kaku dan keras, terutama bila seseorang yang

sedang meragukan keabsahan perkawinan pertama 11yang de facto sudah bercerai,

kemudian ingin menikah lagi atau mensahkan perkawinan yang kedua. Prinsip tersebut

tampak tidak memihak kepentingan-kepentingan pribadi 1dan kebebasan manusia,

melainkan membela dan mempertahankan institusi atau ikatan perkawinan. Selain itu,

prinsip ini dapat memunculkan konflik berat antara tata- batin (forum internum) dan tata-

lahir (forum externum). Bisa jadi menurut hatinuraninya seseorang sangat meragukan

keabsahan perkawinannya, namun keraguannya itu tak terbukti secara objektif-yuridis

dalam tata-lahir di forum pengadilan gerejawi. Namun, di sinilah fungsi khas hukum

ditegakkan, yakni melindungi bonum commune dengan mengorbankan bonum privatum.

2. Pro Perkawinan dan Istitusi ataukah Pro Kebebasan dan Kepentingan Pribadi? Seirama

dengan pandangan yang mengkritik prinsip tak-terputuskannya perkawinan, prinsip bahwa

5dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sering dipahami sebagai

upaya hukum untuk lebih memberi preferensi kepada institusi daripada kepada pribadi.

8Dengan kata lain, umat beriman seolah- olah harus siap dikorbankan demi

menyelamatkan perkawinan sebagai institusi yuridis. 39Dalam proses anulasi perkawinan di

tribunal gerejawi tampak sekali bahwa hukum berupaya sekuat tenaga untuk melindungi

lembaga perkawinan dan sifat tak-terputuskannya perkawinan. Sebaliknya, kepentingan

pribadi atau kebebasan 2pihak-pihak yang bersangkutan tidak mendapat tempat atau

perhatian. Para pengkritik mengharapkan agar prinsip pengandaian validitas perkawinan

diganti dengan prinsip pengandaian ketidaksahan perkawinan, khususnya bila perkawinan

telah gagal atau bubar, dengan memberikan dukungan kepada kebebasan 48(in favour of

freedom), atau kepada kepentingan pribadi-pribadi (in favour of persons), atau kepada



kebenaran individu (in favour of subjective truth). Seorang ahli hukum kanonik, J. Kowal,

menampilkan beberapa kritik dan serangan melawan prinsip perlindungan hukum, namun

sekaligus mengkritisi pandangan tersebut untuk membela prinsip the favour 6of the law

ini.324 a. Kritik pertama mengatakan bahwa prinsip membela perkawinan 48(in favour of

matrimony) merupakan perwujudan kultur yuridis yang sudah kuno, di mana legislator

gerejawi condong untuk melindungi institusi dan mengorbankan pribadi-pribadi. Patut

diingat bahwa baru mulai abad ke-13 ajaran mengenai indissolubilitas mutlak dari

5perkawinan ratum dan consummatum menjadi ajaran yang umum diterima. Patut diingat

juga bahwa presumsi untuk melindungi perkawinan dimunculkan ketika ada banyak

perkawinan klandestin atau tanpa tata-peneguhan publik, sehingga sangat diperlukan

17kepastian hukum mengenai status orang per orang.325 Atas kritik tersebut Kowal

berargumen bahwa presumsi validitas perkawinan sebenarnya merupakan sebuah prinsip

yang sangat khas dan sebuah tradisi 2hukum kanonik, yang sudah ada sebelum munculnya

pandangan institusionalistik dan publisistik perkawinan dalam budaya hukum sekular.

Presumsi itu dimaksudkan untuk melindungi relasi yuridis yang dibangun oleh pribadi-

pribadi 6dengan cara yang normal dan bahkan formal. Bahkan ada dua prinsip presumsi

hukum sekaligus yang terkandung di sini. Prinsip pertama mengatakan bahwa quod factum

est, praesumitur recte factum (“apa yang sudah dilakukan oleh seseorang, diandaikan telah

dilakukan dengan tepat atau benar”). Prinsip yang kedua ialah presumsi konformitas, yakni

5kesepakatan batin dalam hati selalu diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang

dinyatakan secara eksternal (kan. 1101, §1). Bilamana semua unsur konstitutifnya sudah

direalisir dengan semestinya, tindakan atau transaksi yuridis apa pun pantas mendapat

perlindungan hukum. Presumsi validitas perkawinan mempunyai misi 32dan tujuan yang

sama. Menolak prinsip tersebut berarti menolak apa yang selalu diperjuangkan oleh hukum

dan dibutuhkan oleh masyarakat, yakni kenyamanan dan kepastian 6hukum demi

kepentingan pribadi-pribadi yang terlibat dalam transaksi yuridis.326 Selain itu, Paus

Yohanes Paulus II mengajak kita untuk membangun paham yuridis yang otentik mengenai

perkawinan berdasarkan pandangan metafisik mengenai 1pribadi manusia dan



relasionalitas suami-istri. 6Kalau tidak ada pendasaran ontologis, atau kalau dimensi

keadilan dari perkawinan diganti dengan pandangan-pandangan empiris dari sosiologi

atau psikologi, istitusi perkawinan memang menjadi sekadar sebuah suprastruktur yang

eksternal dan ekstrinsik, buah 324 J. Kowal, “Conflitto tra favor matrimonii e favor

libertatis?”, dalam Periodica 94 (2005) 265-273. 325 Ibid., hlm. 266. 326 Ibid., hlm. 266-267.

dari hukum atau kondisi sosial. Padahal, perkawinan adalah karya Allah sendiri, namun

terwujud melalui kesepakatan 4bebas dari suami-istri. Dengan demikian, perkawinan tetap

merupakan realitas personal tak-terputuskan, semacam ikatan 1keadilan dan cinta, yang

terkait dengan rencana keselamatan Allah dan diangkat ke dalam martabat sakramen

kristiani.327 b. Kritik kedua 4menegaskan bahwa dalam kasus-kasus di mana keabsahan

perkawinan meragu-ragukan, prinsip presumsi validitas perkawinan tampak secara jelas

melanggar hak fundamental untuk menikah (ius connubii). Paham perkawinan yang

personalistik, 6yang menjunjung tinggi nilai-nilai personal, menganjurkan untuk mengganti

presumsi hukum demi validitas perkawinan dengan prinsip yang mendukung ketidaksahan

perkawinan, terutama dalam keragu-raguan mengenai keabsahan perkawinan.328

Melawan kritik tersebut Kowal berargumen bahwa presumsi demi validitas perkawinan

dimaksudkan bukan untuk melindungi lembaga perkawinan, melainkan 1untuk memberi

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang tak-dapat-dihapuskan dari pribadi-

pribadi yang bersangkutan dan masyarakat. Benarlah bahwa kalau seseorang menikah ia

diandaikan menggunakan haknya 7itu secara bebas dan sesuai dengan hak-hak

fundamentalnya. Persoalan muncul ketika seseorang memohon anulasi perkawinan karena

pasangannya menikah 1dengan cara yang melawan martabat pribadi manusia, misalnya

dengan paksaan atau ketakutan besar, simulasi, menolak kewajiban untuk setia atau

menolak kelahiran anak. 11Dalam kasus ini mengandaikan begitu saja bahwa pasangan

tersebut telah menipu, berbohong atau bertindak jahat, jelas-jelas melanggar keadilan dan

cinta- kasih. Kejahatan dan kebohongan seseorang harus dibuktikan, tidak bisa sekadar

diandaikan apalagi dipastikan secara subjektif. Jadi, presumsi demi validitas justru

menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan cinta-kasih demi pribadi-pribadi yang



bersangkutan.329 Kita juga sudah melihat kesinambungan dan kaitan antara perkawinan

yang “sedang menjadi” 3(marriage in the making) dan perkawinan yang “sudah terjadi”

(marriage to be lived out). Perlindungan hukum terhadap kebebasan seseorang untuk

menikah diproyeksikan untuk melindungi kebebasan 1yang sama, yang sudah diwujudkan

oleh pasangan suami-istri itu sendiri. Karena itu, presumsi demi validitas perkawinan

tidaklah melawan kebebasan seseorang, melainkan konsekuensi dari dukungan terhadap

kebebasan, 15yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara konkret oleh suami-istri.

Dukungan terhadap kebebasan 327 1Yohanes Paulus II, Alloc. 29 Januari 2004, Loc. Cit. 328

Kowal, Art. Cit., hlm. 268. 329 Ibid., hlm. 268-269. sebelum menikah berubah bahasanya

menjadi dukungan terhadap kebebasan yang sudah dilaksanakan. Karena ikatan sudah

lahir dari kesepakatan bebas kedua pihak, sistem hukum tidak bisa mengabaikan kehendak

bebas yang sudah dinyatakan 27itu, dan juga tidak bisa mengabaikan efek-efek yang juga

mereka kehendaki secara bebas ketika membuat konsensus bersama.330 Bila suami-istri

bercerai dan masing-masing menikah lagi, bisa dipastikan kedua pihak kompak untuk

mengajukan anulasi perkawinan yang pertama, jika memang ada 6dasar hukum yang kuat.

Namun, tidak jarang terjadi bahwa 5salah satu pasangan tidak menghendaki perceraian,

alias ingin perkawinannya dipertahankan, sedangkan pihak yang lain menginginkan

pembatalan dan memperoleh kembali kebebasan. 10Dalam kasus ini prinsip manakah yang

bisa dipakai oleh pihak yang menginginkan kebebasan untuk mendasari haknya, sehingga

haknya lebih tinggi dan menang atas pihak yang ingin membela perkawinannya?331 c.

Kritik ketiga mengatakan bahwa presumsi demi validitas perkawinan bertentangan dengan

prinsip hukum tertinggi dan terdalam, yakni keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum).

Keselamatan jiwa-jiwa dikorbankan demi membela UU 4yang sifatnya semata-mata

gerejawi. Seharusnya dalam menghadapi kebutuhan akan keselamatan jiwa-jiwa hukum

gerejawi harus lebih melayani dan fleksibel. Terhadap kritik ini Kowal berargumen bahwa

presumsi demi validitas perkawinan justru merupakan wujud kepedulian Gereja terhadap

keselamatan jiwa-jiwa. Pemutusan perkawinan merupakan persoalan yang sangat serius

yang membawa bahaya bagi jiwa-jiwa, baik ketika memutus 5perkawinan yang sah maupun



meneguhkan perkawinan yang tidak sah. Konsep dukungan terhadap perkawinan (in

favour of matrimony) tidak berjalan satu arah, melainkan dua arah: “Jadi, favor matrimonii

berarti memutus 35yang tidak sah dan melindungi yang sah (ita est favor matrimonii,

irritum dissolvere, ac validum tueri)”.332 Prinsip tersebut menjadi logika khas hukum

prosedural kanonik, yang memiliki tujuan yudisial yakni keselamatan jiwa-jiwa, yang

merupakan hukum 9tertinggi dalam Gereja katolik (kan. 1752). Tidak bisa 7diragukan lagi

bahwa interese satu- satunya dan utama Gereja ialah bahwa perkawinan sah hendaknya

dinyatakan sah. Demikian pula, 5perkawinan yang tidak sah hendaknya dinyatakan tidak

sah, misalnya karena diteguhkan dengan adanya halangan, atau karena cacat kesepakatan

nikah sekurang-kurangnya pada salah satu pihak, atau karena tidak- adanya forma kanonik

yang legitim.333 330 Kowal, Art. Cit., hlm. 269-270. 6331 Ibid., hlm. 270. 332 Ibid., hlm. 271.

333 Ibid., hlm. 272. Dalam sambutannya kepada tribunal Rota Romana pada tahun 1941,

Paus Pius XII menegaskan bahwa putusan nulitas perkawinan tidak dapat ditolak bagi

mereka yang menurut persyaratan kanonik memintanya secara legitim dan benar, asalkan

terbukti nyata tentang ketidaksahan. Dewan hakim tribunal harus memiliki kepastian moral

mengenai ketidaksahan itu, yakni kepastian yang membuang setiap keraguan yang bijak,

1yang didasarkan pada argumen-argumen positif. Dalam kasus nulitas perkawinan 6kita

tidak bisa menuntut kepastian absolut mengenai ketidaksahan perkawinan, karena dalam

kepastian mutlak tidak boleh ada probabilitas positif apa pun atau sekadar kemungkinan

bahwa perkawinan itu sah.334 Kowal melanjutkan pendapatnya bahwa sebenarnya 12tidak

ada pertentangan antara dukungan terhadap lembaga perkawinan (favor matrimonii) dan

dukungan terhadap kebebasan (favor libertatis). Mendukung dan membela lembaga

perkawinan sebenarnya sama dengan mendukung kebebasan 6manusia itu sendiri.

Perlindungan terhadap kebebasan umat beriman 5untuk melangsungkan perkawinan

terwujud justru dalam perlindungan terhadap apa yang diberikan oleh hukum kepada

lembaga perkawinan yang telah terjadi. Tanpa perlindungan semacam ini kebebasan

manusia justru amat terancam.335 Terkait 6dengan persoalan ini, sering kali orang

mempertentangkan antara keadilan dan cinta-kasih di satu pihak dan kebenaran di lain



pihak, terutama ketika harus mengambil kebijakan pastoral. Tindakan pastoral 81tidak boleh

mengabaikan kebenaran. Keadilan, cinta-kasih, dan kebenaran harus berjalan bersama-

sama dan saling terkait seperti sebuah virtuous circle, sehingga tindakan hukum tetap

memiliki keselamatan jiwa-jiwa sebagai tujuannya, keadilan melindungi kebenaran, 1dan

kebenaran yang dicari dalam cinta-kasih mendorong 7setiap orang untuk berkomitmen

menegakkan keadilan. Sebagai sintesi kiranya kita bisa mendengarkan 2 (dua) poin

pengajaran Paus Benediktus XVI sebagai berikut. Pertama, prosedur kanonik untuk anulasi

perkawinan 6pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencari dan memastikan

kebenaran mengenai ikatan nikah. Karena itu, tujuan konstitutifnya bukanlah untuk

menjadikan 22kehidupan umat beriman semakin complicated secara sia-sia, juga bukan

untuk semakin memperberat perselisihan di antara mereka, melainkan untuk melayani

kebenaran. Selanjutnya, pendirian tribunal bukanlah sebuah sarana untuk memuaskan

kepentingan pihak tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk mengemban fungsi

keadilan, yakni 81memberikan kepada setiap orang apa yang merupakan haknya. Cinta-

kasih 1tidak pernah boleh melawan kebenaran. Membela kebenaran dan keadilan adalah

cinta-kasih 334 Pius XII, Alloc. ad Rotae Romanae Tribunal, 3 Oktober 1941, dalam AAS 33

(1941) 424. itu sendiri. Cinta-kasih yang bertentangan dengan kebenaran harus disebut

cinta-kasih palsu (false charity). Kedua, struktur dan mekanisme kerja tribunal dibentuk atas

nama keadilan dan kedamaian. Tujuan dari prosedur kanonik adalah deklarasi kebenaran

oleh pihak ketiga yang tidak parsialis, setelah pihak-pihak yang bersangkutan diberi

6kesempatan yang sama untuk berargumentasi dan menunjukkan bukti-bukti, serta diberi

waktu dan ruang yang cukup untuk berdebat. Tukar-pendapat ini diperlukan ketika hakim

harus mencari kebenaran dan akhirnya memberi putusan yang adil terhadap kasus

tersebut. Setiap sistem pengadilan haruslah berupaya untuk menjamin objektivitas,

kecepatan proses, dan efektivitas putusan dewan hakim.336 3. Implikasi 3Sebagaimana

sudah disinggung, selain dalam prosedur anulasi perkawinan, prinsip dukungan atau

perlindungan hukum juga diterapkan pada kedua momen penting perkawinan. Pertama-

tama dukungan diberikan kepada perkawinan yang “sedang menjadi” (marriage in the



making). Dukungan ini disebut dukungan hukum antesedens (favor iuris antecedentis),

karena dimaksudkan untuk menjamin kebebasan seseorang 6dalam melaksanakan hak

nikahnya, untuk membela martabat pihak-pihak yang akan menikah, dan untuk menjamin

bahwa perkawinan akan diteguhkan 2secara sah dan halal.337 Beberapa ketentuan kanonik

berikut ini menunjukkan the favour of the law terhadap marriage in the making. a. Setiap

orang dapat menikah, yakni yang tidak dilarang oleh hukum (kan. 1058). b. Beberapa

norma ditetapkan untuk membantu 40mendapatkan kepastian mengenai status liber,

seperti kan. 1066; 1068; 1113. c. 4Halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi tidak

bersifat mutlak dan bisa didispensasi, sehingga Gereja tidak mengurangi secara semena-

mena kebebasan seseorang untuk menggunakan hak-nikahnya (kan. 1078; 1079; bdk. juga

kan. 85). d. Perkawinan tetap bisa dilangsungkan sekalipun ada keraguan mengenai

kapasitas 46fisik atau psikis seseorang (bdk. kan. 1084, §§2-3). e. Beberapa dukungan hukum

dalam kaitan dengan tata-peneguhan kanonik ialah (i) jika terdapat kesulitan besar untuk

menaati tata-peneguhan kanonik, 4hal itu bisa didispensasi dalam perkawinan campur

beda-Gereja atau beda-Agama (kan. 1127, §2; 1121, §3), (ii) Gereja memungkinkan tata-

peneguhan luar-biasa, dan melengkapi kewenangan peneguh nikah (Ecclesia supplet) (kan.

1116, §1; 1111, §1; bdk. juga kan. 144, §§1-2). 336 Lih. Benediktus XVI, Alloc. ad Rotae

Romanae Tribunal, 28 Januari 2006, dalam L’Oss.Rom. we, 8 Februari 2006, hlm. 3; Id., Alloc.

ad Rotae Romanae Tribunal, 29 Januari 2010, dalam L’Oss.Rom.we 3 Februari 2010, hlm 3.

337 Kowal, Art. Cit., hlm. 253-254. f. Institusi hukum berupa konvalidasi biasa atau

5penyembuhan pada akar (sanatio in radice) ditetapkan untuk mensahkan perkawinan yang

tidak sah (kan. 1156-1165). Perlindungan hukum juga diberikan kepada perkawinan yang

sudah terbentuk 3(marriage in the act of being lived out). Ini disebut favor iuris

consequentis, karena 1dimaksudkan untuk memberi dukungan dan perlindungan hukum

terhadap orang-orang yang hidup atau lahir dari perkawinan, serta terhadap stabilitas dan

kepastian hukum dari lembaga perkawinan. Selain norma mengenai domisili suami-istri,

keanggotaan dalam Ritus gerejawi dan keabsahan anak-anak, sebenarnya tidak banyak

ungkapan dukungan hukum yang ditujukan untuk relasi suami-istri atau anak-anak.



Sebaliknya, 51yang menonjol ialah perlindungan terhadap stabilitas perkawinan sebagai

lembaga dan kontrak. 3Sebagaimana sudah kita lihat, dukungan hukum ini bukanlah

semata- mata untuk membela lembaga sekadar demi lembaga, melainkan demi pelayanan

dan kegunaan pribadi-pribadi yang bersatu dalam perkawinan, untuk kesejahteraan anak-

anak, serta kebaikan Gereja dan masyarakat sekaligus.338 Beberapa ketentuan hukum

berikut ini menunjukkan dukungan hukum terhadap 1perkawinan yang sudah terwujud. a.

5Kesepakatan batin dalam hati selalu diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang

dinyatakan dalam melangsungkan perkawinan (kan. 1101, §1). b. Pengandaian hukum

tentang adanya konsumasi perkawinan (kan. 1061, §2). c. Pengandaian keabsahan

42perkawinan bila ada keragu-raguan mengenai pembaptisan (bdk. kan. 869, §§1-2). d.

Setelah pubertas seseorang diandaikan mengetahui hakikat perkawinan (kan. 1096, §2). e.

Pengandaian bahwa 5kesepakatan yang telah diberikan tetap berlangsung dan tidak ditarik

kembali (kan. 1158, §2; 1159, §1). f. Pengandaian adanya pengampunan atas perzinaan atau

perselingkuhan (kan. 1152, §2). g. Dimungkinkan pengandaian kematian pasangan, namun

perlu adanya kepastian moral 20mengenai kematian pasangan tersebut (kan. 1707, §§1-3).

h. Anak-anak yang dikandung atau dilahirkan dari sebuah perkawinan yang menikmati

17perlindungan hukum adalah anak-anak yang legitim/sah, juga seandainya perkawinan itu

kemudian terbukti tidak sah di depan pengadilan (bdk. kan. 1137). i. Dalam proses anulasi

atau pemutusan perkawinan, defensor vinculi (pembela ikatan nikah) bertugas

mengetengahkan serta menguraikan 10segala sesuatu yang secara wajar dapat diajukan

melawan pembatalan atau pemutusan (bdk. kan. 1432). j. 39Proses anulasi perkawinan di

tingkat tribunal diosesan direservasi bagi majelis tiga orang hakim (hakim kolegial) (kan.

1425, §1, 10). k. Putusan afirmatif mengenai tidak-sahnya perkawinan pada tribunal tingkat

pertama tidak langsung berlaku, melainkan harus diteruskan ke pengadilan banding.

Putusan baru berlaku kalau dikuatkan dengan putusan yang sama (ratifikasi) oleh

pengadilan banding tersebut. 40Dengan kata lain, perkawinan dianulasi dengan 2 (dua)

putusan afirmatif (= prinsip putusan afirmatif ganda) (bdk. kan. 1684). l. Jika seseorang

menikah lagi sementara masih ada keraguan positif dan tak terpecahkan mengenai



15keabsahan perkawinan yang pertama, maka menurut norma kan. 1060 di atas perkawinan

kedua ini harus dinyatakan tidak sah. Perlindungan hukum diberikan kepada perkawinan

yang pertama. Ketidaksahan perkawinan yang pertama harus dibuktikan dengan kesaksian-

kesaksian atau argumen-argumen 14yang tak bisa disanggah di hadapan pengadilan

gerejawi. Dengan kata lain, keraguan mengenai keabsahan perkawinan pertama harus

dipecahkan melalui prosedur biasa yang ditentukan oleh hukum untuk pernyataan nulitas

perkawinan (bdk. kan. 1085, §2). Jadi, untuk memastikan ketidaksahan perkawinan yang

kedua, cukuplah dibuktikan 2bahwa perkawinan yang pertama masih meragukan

keabsahannya. Demikian pula, orang yang de facto sudah bercerai secara sipil belum bisa

menikah lagi 6untuk kedua kalinya, kalau gugatan keraguan atas keabsahan perkawinan

pertama belum diputus oleh sebuah putusan ganda pengadilan gerejawi mengenai

kepastian ketidaksahannya. Sebaliknya, kalau putusan tribunal gerejawi menyatakan

keabsahan perkawinan pertama, orang tersebut 4sama sekali tidak bisa menikah lagi.

Dalam hal ini keraguan telah terpecahkan dengan kepastian mengenai keabsahan

perkawinan pertama. m. Perlindungan hukum atau pengandaian hukum atas sahnya

sebuah perkawinan tidak dapat diterapkan pada 50perkawinan yang jelas-jelas tidak

mungkin mendapatkan perlindungan hukum, misalnya karena nyata-nyata bahwa

perkawinan itu telah diteguhkan secara tidak sah. Jadi, kesan bahwa telah 4menikah secara

sah pun tidak ada sama sekali. Misalnya: pasangan kumpul kebo, perkawinan orang-orang

sesama jenis, atau perkawinan yang dicoba dilangsungkan secara sipil saja padahal terikat

oleh tata-peneguhan kanonik. Di hadapan Gereja katolik perkawinan ini bukanlah

diragukan keabsahannya, melainkan jelas-jelas tidak sah. Sesuai dan 6dalam kaitan dengan

prinsip the favour of the law ini, kodeks menetapkan beberapa norma lain sebagai berikut.

a. Perkawinan, yang semasa suami-istri masih hidup tidak digugat, tidak dapat digugat juga

sesudah kematian 17salah seorang atau kedua-duanya, kecuali jika masalah keabsahannya

merupakan hal yang harus diputus lebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa, entah

dalam pengadilan kanonik ataupun dalam pengadilan sipil (kan. 1675). b. 6Tidak pernah

menjadi perkara teradili perkara-perkara mengenai status pribadi, tak terkecuali perkara-



perkara perpisahan suami-istri (kan. 1643). c. Musyawarah atau kompromi tidak dapat

diadakan dengan sah 7mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan

mengenai hal-hal lain, yang tidak dapat diatur dengan bebas oleh pihak-pihak yang

bersangkutan (kan. 1715, §1). d. Jika terjadi tabrakan antara favor iuris dari kan. 1060 dan

favor fidei (privilegi iman) dari kan. 1150, maka yang diunggulkan ialah privilegi iman.339

1Ini berarti bahwa dalam keraguan mengenai ketidaksahan perkawinan antara dua orang

yang tak dibaptis, jika salah satu dari mereka bertobat dan dibaptis, dapat diandaikan

dengan presumsi hukum (sampai terbukti kebalikannya) 4bahwa perkawinan itu tidak sah,

dan pihak yang dibaptis, jika mau, dapat melangsungkan perkawinan baru dengan orang

lain. Dengan kata lain, dalam keraguan mengenai perkawinan, yang diteguhkan antara dua

orang non-baptis sebelum pertobatan atau penerimaan baptis oleh kedua pihak atau salah

satu pihak, atau keraguan mengenai ketaatan pada tuntutan hukum kanonik tentang

privilegi iman, harus diakui keabsahan perkawinan kedua yang diteguhkan 5oleh pihak

yang dibaptis. 4Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap perkawinan yang diteguhkan

sebelum penerimaan baptis, gugur atau kalah demi perlindungan keabsahan ikatan

perkawinan yang kedua. 339 Hal ini ditentukan dengan lebih jelas dalam KHK 1917, kan.

1014, di mana prinsip favor iuris dirumuskan dengan sedikit tambahan: “Matrimonium

gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium

probetur, salvo praescripto can. 1127” (perkawinan menikmati perlindungan hukum;

5karena itu dalam keraguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan

kebalikannya, dengan tetap berlaku kan. 1127). Kan. 1127 3dari KHK 1917 berbicara

mengenai berlakunya privilegi iman sekalipun dalam keraguan. Kanon ini sekarang menjadi

kan. 1150 dalam KHK 1983. VII TIPOLOGI PERKAWINAN ab ini membahas beberapa tipe

perkawinan. Tipe-tipe perkawinan merupakan pengelompokan berdasarkan jawaban atas

dua persoalan pokok, yaitu (a) apakah kesepakatan nikah yang telah dinyatakan secara

legitim itu sudah disusul dengan persetubuhan khas suami-istri atau belum, dan (b) jika

secara formal- yuridis perkawinan sebenarnya telah dirayakan 2secara tidak sah, apakah

perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik, sekurang-kurangnya dari salah satu



pasangan, atau tidak? Kan. 1061 menetapkan: §1 - 5Perkawinan sah antara orang-orang

yang dibaptis disebut hanya «ratum» bila tidak “consummatum”; disebut «ratum dan

consummatum» bila suami-istri telah melakukan persetubuhan secara manusiawi yang

pada dirinya sendiri terbuka untuk kelahiran anak, untuk mana perkawinan itu dari

kodratnya terarahkan, dan dengan mana suami-istri menjadi satu daging. §2 - Setelah

perkawinan diteguhkan, bila suami-istri tinggal bersama, diandaikan terjadi konsumasi,

sampai terbukti kebalikannya. §3 - Perkawinan yang tidak sah disebut “putatif”, bilamana

diteguhkan dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak, sampai kedua pihak

menjadi pasti mengenai ketidaksahannya itu. Sebelum masuk ke tipologi perkawinan

menurut ketentuan 22di atas, kita akan membahas jenis-jenis perkawinan berdasarkan tata-

peneguhannya, dan beberapa peristilahan yang sering muncul dalam pembicaraan sehari-

hari. 1. Perkawinan Religius dan Perkawinan Sipil 7Yang dimaksud dengan perkawinan

religius ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut norma hukum agama. 4Dalam

Gereja Katolik perkawinan religius disebut juga dengan perkawinan kanonik, dalam arti

perkawinan atau pengesahan perkawinan yang dilakukan menurut tata-peneguhan yang

dituntut oleh norma hukum kanonik (forma canonica). Karena itu, perkawinan ini juga biasa

disebut perkawinan gerejawi, yang 5dilangsungkan di hadapan seorang peneguh Katolik

dan dua orang saksi sebagai wakil dari komunitas gerejawi (coram Ecclesia). Kan. 1108, §1

menegaskan bahwa perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris

wilayah atau pastor- paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu

dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi menurut norma

hukum kanonik. Selanjutnya paragraf 2 dari kanon yang sama menetapkan bahwa peneguh

perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai

serta menerimanya atas nama Gereja. Ada 2 (dua) rumusan yang biasanya dipakai untuk

perkawinan gerejawi. Rumusan pertama berbunyi: “Akan saling menerimakan sakramen

perkawinan ... [nama kedua calon]...”. Rumusan ini dipakai untuk peneguhan nikah atau

pengesahan 3perkawinan antara dua orang yang dibaptis (bdk. kan. 1055, §2), misalnya

2antara dua orang Katolik, atau antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis secara



sah di Gereja kristen non-Katolik. Perkawinan religius ini disebut juga perkawinan

sakramental. Rumusan kedua berbunyi: “Akan 39menikah secara Katolik ... [nama kedua

calon] ...”. Rumusan ini dipakai untuk perkawinan non-sakramental, yaitu perkawinan

campur beda-agama 4antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis, setelah

mendapatkan dispensasi dari halangan nikah beda-agama (bdk. kan. 1059, 1086). Kadang-

kadang ada kasus di mana perkawinan orang-orang kristiani hanya bisa diteguhkan secara

gerejawi saja, sedangkan menurut norma UU 24negara tidak dapat dilangsungkan. 4Untuk

meneguhkan perkawinan semacam ini peneguh Katolik perlu mendapatkan izin dari

Ordinaris wilayah, kecuali dalam keadaan darurat (kan. 1071, §1, 20). Selanjutnya, 16yang

dimaksud dengan perkawinan sipil adalah perkawinan yang diteguhkan di hadapan pejabat

negara menurut UU Perkawinan negara tersebut. Namun, sebagaimana sudah kita ketahui,

sampai 12saat ini di Indonesia tidak mungkin ada perkawinan “sipil saja”. Perkawinan selalu

diteguhkan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang akan menikah.

4Dengan kata lain, tidak mungkin ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama

atau kepercayaan.340 Kantor Catatan Sipil sekadar mencatat perkawinan yang sudah

diteguhkan menurut norma hukum agama atau kepercayaan tersebut. Kantor tersebut

kemudian mengeluarkan Akta Perkawinan (sipil) bagi kedua mempelai. 16Hal ini berlaku

untuk semua perkawinan warga, kecuali perkawinan antara dua penganut agama Islam.

Namun, karena salah 340 Lih. UU RI No. 171 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2, ayat

(1) dan (2), serta penjelasan pasal 2. kaprah orang sering menyebut “mengurus pencatatan

perkawinan” di Kantor Catatan Sipil dengan istilah “perkawinan sipil”. Di negara demokratis

dan sekuler, misalnya 14Eropa dan Amerika, dimungkinkan adanya perkawinan “sipil saja”.

Di sini lembaga negara sungguh-sungguh menikahkan warganya sebagai perwujudan

penghormatan otoritas sipil 27terhadap hak-hak sipil warganya, terlepas dari persoalan

agama atau kepercayaan yang dianut oleh warga sipil tersebut. Bagaimana Gereja Katolik

menilai perkawinan “sipil saja”? Penilaian kiranya perlu didasarkan pada sebuah distingsi

atas 4beberapa jenis perkawinan sipil. Pertama-tama Gereja menganggap “perkawinan sipil

saja” sebagai 2perkawinan yang sah dan legitim untuk beberapa jenis perkawinan, yaitu (a)



perkawinan antara dua orang yang tidak dibaptis (bdk. KHK 1917, kan. 1015, §3; KHK 1983,

kan. 1117), (b) 4perkawinan antara dua orang yang dibaptis non-Katolik, jika gereja dari

pasangan kristen ini tidak memiliki hukum perkawinan sendiri dan mengadopsi hukum

perkawinan sipil sebagai hukum yang berlaku bagi anggota komunitas kristen tersebut.

16Dengan kata lain, Gereja Katolik menghargai perkawinan sipil dari mereka yang jelas-jelas

tidak terikat oleh norma kanonik untuk menikah dengan ritus Katolik. Bagaimana dengan

perkawinan “sipil saja” dari orang-orang Katolik yang sebenarnya masih terhalang oleh

ikatan nikah kanonik? 4Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Katolik yang sudah

bercerai menurut hukum sipil, namun perkawinan mereka belum diputus atau dianulasi

50oleh tribunal gerejawi. Di hadapan hukum sipil mereka bisa menikah secara bebas,

namun tidak bisa menikah secara kanonik. Kiranya perkawinan sipil ini tidak sah di mata

Gereja Katolik, namun bisa dipandang sebagai situasi darurat atau sementara

(contingent).341 Maksudnya ialah tribunal gerejawi tetap harus menyelidiki kasusnya untuk

melihat kemungkinan pemutusan atau anulasi perkawinan. Setelah mendapatkan

pemutusan atau anulasi, pihak yang bersangkutan bisa mensahkan perkawinan sipil

1tersebut di Gereja. Persoalan lain ialah perkawinan orang-orang Katolik, yang sebenarnya

tunduk pada norma hukum Gereja dan sebenarnya dapat meneguhkan pernikahan

menurut ritus kanonik, namun memilih secara definitif untuk menikah secara “sipil saja” dan

sekaligus ingin 19tetap berada dalam persekutuan gerejawi. Gereja menilai dan

menganggap perkawinan mereka ini tidak sah (invalidum), bahkan tidak ada (nullum).

39Karena itu, perkawinan ini sama sekali tidak “menampakkan” sebuah perkawinan yang

sah, sehingga tidak perlu diadakan proses anulasi apa pun. Alasan pertama ialah adanya

kaitan erat antara perjanjian perkawinan dan sakramen (kan. 1055, 341 Pompedda,

“L’istituto matrimoniale all’inizio del terzo millennio. Analisi di una realtà antropologica e

religiosa,” dalam Familia 31et Vita 7, no. 2 (2002) 38. §2). Padahal administrasi sakramen-

sakramen adalah kewenangan murni dan 45satu- satunya dari Gereja Katolik, bukan urusan

sipil. Alasan kedua ialah ketentuan kan. 1059, yang menegaskan bahwa 5perkawinan orang-

orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi,



melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil

mengenai akibat-akibat yang sifatnya 4semata-mata sipil dari perkawinan itu. Alasan ketiga

dikemukakan oleh Komisi Teologis Internasional. Komisi ini 2menegaskan bahwa

perkawinan sakramental antara dua orang yang dibaptis tidak mungkin diwujudkan hanya

melalui pengakuan oleh hukum yang semata-mata berdimensi “natural”, sekalipun tidak

mustahil bahwa hukum itu diberi juga nilai religius atau pengakuan keagamaan. Dari

dirinya sendiri hukum sipil 3tidak dapat mewujudkan atau mencakup seluruh isi dan

khazanah sakramentalitas perkawinan. Hukum sipil dapat tetap 2menentukan bahwa

perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas sipil sudah mencukupi untuk

membentuk perkawinan. Namun, ini hanya karena dan demi implikasi yuridis dan sosial

dari sebuah perkawinan, yang memang menjadi urusan hukum yang mengatur tata-hidup

masyarakat 6dan kesejahteraan umum. Dengan tetap mengakui nilai perkawinan sipil bagi

orang-orang kristiani (bdk. kan. 1059), Gereja memandang perkawinan sipil 68saja tidaklah

cukup. Perkawinan gerejawi dituntut bagi suami-istri yang ingin membaktikan cinta-kasih

1mereka kepada Kristus, serta menjadikan relasi mereka sebagai tanda yang menghadirkan

misteri Kristus sendiri.342 Di Eropa khususnya, perkawinan “sipil saja” sering dipilih dengan

alasan sosial- ekonomis dan juga karena adanya penolakan atau kemerosotan semangat

religius dalam diri umat beriman sendiri. Banyak pasangan menolak perkawinan religius,

karena 21perkawinan di Gereja sudah diwarnai dengan semangat keduniaan dan

komersialisasi. Semangat ini merasuki perkawinan gerejawi bukan karena kehendak 7para

gembala Gereja, melainkan karena tradisi dan mentalitas masyarakat sendiri. Umumnya

21untuk menikah di Gereja mereka “harus” mencari Gereja yang memiliki nilai historis dan

artistik yang sangat tinggi. Mereka “harus” mengeluarkan banyak uang untuk mengubah

Gereja “kuno” itu menjadi aula pesta 27yang lebih cocok untuk berdansa daripada untuk

berdoa dan beribadat. Semuanya itu dilakukan untuk 52memberikan latar belakang dan

efek yang sangat indah untuk mengabadikan perkawinan dalam foto dan film kenangan.

Akhirnya, 21perkawinan di Gereja menjadi tanda dan tempat seseorang

mendemonstrasikan kemampuan ekonomisnya di hadapan masyarakat. 6Dengan demikian,



yang tidak memiliki cukup uang atau ingin berhemat akan memilih perkawinan “sipil saja”

yang jauh lebih murah. Semangat, tradisi dan mentalitas itu 342 Bdk. Commissio

Theologica Internationalis, Doc. Matrimonii christiani sacramentalitas, 1-6 Desember 1977,

Tesis no. 8 (dalam EV 6: 470). 1sangat bertentangan dengan sakramentalitas dan sakralitas

perkawinan. Semangat dan mentalitas di atas hampir tidak memungkinkan orang untuk

menikah secara sederhana di Gereja, dengan maksud ingin merayakan perkawinan sebagai

peristiwa iman dan religius. Namun, kenyataan lain juga menunjukkan bahwa orang

menikah “sipil saja” karena menolak memenuhi formalitas 7yang dituntut oleh hukum

kanonik dan enggan untuk mengikuti katekese pra-nikah.343 2. Perkawinan Validum,

Invalidum, Nullum, dan Legitimum Perkawinan validum (sah) ialah perkawinan yang

sungguh-sungguh menciptakan ikatan sah suami-istri, karena telah diteguhkan dengan

memenuhi semua ketentuan 15hukum demi sahnya perkawinan: status liber, tidak-adanya

halangan nikah, kesepakatan nikah yang utuh, bebas, dan benar, serta diteguhkan dalam

tata-peneguhan 1yang dituntut oleh hukum. Perkawinan invalidum 15(tidak sah) adalah

lawan dari perkawinan validum, yakni perkawinan yang tidak menciptakan ikatan sah

suami-isteri, karena diteguhkan tanpa memenuhi unsur-unsur konstitutif perjanjian

perkawinan atau unsur-unsur hakiki demi sahnya perkawinan. 39Ketidaksahan perkawinan

itu dikarenakan adanya cacat dalam kesepakatan nikah, atau adanya halangan yang

sifatnya menggagalkan, atau karena tidak ditepatinya tata-peneguhan kanonik. Cukup

4salah satu dari ketiga unsur itu tidak dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah. Istilah

perkawinan nullum (tidak ada) biasanya dipakai untuk menunjukkan akibat atau

konsekuensi dari suatu perkawinan yang tidak sah (invalidum). Perkawinan tidak sah sama

dengan perkawinan 17tidak ada. Yang “tidak ada” ialah perkawinan atau ikatan nikah itu

sendiri. Biasanya hal ini terjadi karena adanya cacat hukum pada kesepakatan nikah. Jika

pada saat menyatakan kesepakatan nikah pihak-pihak yang bersangkutan “tidak mampu”

membuat kesepakatan nikah, 4atau sama sekali tidak bermaksud memberikan kesepakatan,

atau kesepakatan itu tidak dinyatakan secara legitim, maka tidak terjadi perkawinan yang

sah. Jika perkawinan tidak sah pada awalnya, perkawinan itu dianggap “tidak ada” (nullum)



sejak semula sampai ada tindakan pengesahan atau konvalidasi (kan. 1156-1165).

Konvalidasi ini dilakukan bila ada harapan 38atau jaminan bahwa perkawinan akan

langgeng atau stabil. Jika 4perkawinan tidak sah karena adanya cacat kesepakatan nikah,

dan ternyata suami-istri sudah bercerai, maka tidak ada jalan lain selain menyatakan bahwa

perkawinan itu tidak sah sejak awalnya. Jadi, istilah perkawinan nullum umumnya dipakai

pada saat 7otoritas gerejawi yang berwenang 343 Pompedda, “L’istituto Matrimoniale

all’Inizio”, hlm. 38. menyatakan tidak-sahnya 15perkawinan sejak awal, alias tidak tercipta

perkawinan atau tidak ada (nullum) ikatan nikah sah suami-istri sejak mulai dibangun.

Istilah perkawinan legitimum digunakan oleh KHK 1917, kan. 1015, §3 untuk perkawinan

yang diteguhkan 1secara sah oleh orang-orang yang tidak dibaptis. Istilah itu tidak

digunakan lagi oleh kodeks aktual. Ungkapan “perkawinan legitimum” biasanya juga

dipakai dalam dokumen-dokumen gerejawi untuk menyebut perkawinan sah non-

sakramental 4antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis. Meskipun tidak

memiliki karakter sakramental, perkawinan ini tetap bisa menjadi perkawinan yang “suci”

dan masuk 1dalam rencana penyelamatan Allah, sehingga ada yang menyebutnya sebagai

“sakramen natural”. Dengan pembaptisan pihak yang tadinya tidak dibaptis perkawinan

otomatis menjadi sakramen, dan 6tidak perlu ada konvalidasi perkawinan dengan

pembaruan kesepakatan nikah. Kehendak menerima sakramen perkawinan sudah

terkandung di dalam kehendak untuk menerima pembaptisan secara sah. Karena itu, jika

pihak yang menerima pembaptisan menolak dengan tindakan kehendak positif bahwa

perkawinannya menjadi sakramen, maka perlu dilihat kehendak mana yang definitif dan

berlaku. Jika ada kehendak menerima pembaptisan secara sah, maka 35perkawinan adalah

sah dan menjadi sakramen. Jika 11yang definitif dan berlaku adalah penolakan bahwa

perkawinannya menjadi sakramen, maka pembaptisan tidak diterima secara sah, karena

sakramentalitas perkawinan adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari

pembaptisan.344 3. Perkawinan Ratum Menurut kan. 1061, §1, perkawinan disebut ratum

tantum (hanya ratum) jika 4perkawinan sah antara dua orang dibaptis tidak atau belum

diikuti dengan persetubuhan khas suami-istri (konsumasi). 43Ada dua syarat untuk



perkawinan ratum tantum: (i) pembaptisan dari dua orang yang menikah itu haruslah

pembaptisan yang sah berdasarkan forma dan materia sacramenti; (ii) tidak adanya

persetubuhan khas suami-istri setelah peneguhan nikah. 15Dengan demikian, perkawinan

“hanya ratum” disebut juga perkawinan ratum et non consummatum. KHK 1917

menggunakan ungkapan si nondum consummatione completum est (kan. 1015, §1), yang

berarti “jika belum disempurnakan dengan persetubuhan khas suami- istri”. Ungkapan 14ini

menunjukkan bahwa dalam doktrin yang lama persetubuhan khas suami-istri

menyempurnakan perjanjian perkawinan. Doktrin kodeks 1917 masih menyisakan prinsip

atau teori kopulatif. Teori itu sekarang ditinggalkan. Menurut doktrin hukum sekarang ini,

perkawinan sudah sempurna, lengkap dan efektif ketika 344 J. Hendriks, Op. Cit., hlm. 95.

sepasang pengantin saling memberikan dan menerima kesepakatan nikah. Hal 6ini sesuai

dengan prinsip dan teori konsensualistik, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian

kesepakatan nikah di depan. Nuptias non concubitus, sed consensus facit. Konsumasi yang

menyusul peneguhan nikah bukanlah menyempurnakan atau melengkapi perkawinan,

melainkan sebuah finalisasi 46yang menjadikan perkawinan itu mutlak tak-terputuskan

(bdk. kan. 1141). Konsep 51yang ada di balik terminologi ini sangat berdimensi teologis.

Perkawinan 1antara dua orang yang dibaptis menandakan dan menghadirkan persekutuan

antara Kristus dan Gereja-Nya, serta menandakan persekutuan antara kodrat ilahi dan

kodrat manusiawi Kristus. Perkawinan ratum merupakan tanda dan sarana penyelamatan.

Atas dasar ini perkawinan ratum tantum 8pada hakikatnya adalah benar-benar perkawinan

yang tak dapat diputuskan (indissoluble), seperti setiap perkawinan sah lainnya. Bahkan,

indissolubilitas 5perkawinan antara dua orang dibaptis mendapat kekukuhan khusus atas

dasar sakramen (kan. 1056). Dengan demikian, bisa dimengerti ketentuan kan. 1085 yang

menegaskan bahwa sekalipun peneguhan perkawinan belum diikuti dengan persetubuhan

khas suami-istri, perkawinan itu sudah menciptakan 4ikatan nikah yang sah, sehingga

menjadi halangan bagi perkawinan baru. Sekalipun demikian, perkawinan hanya ratum

tidak mutlak tak-terputuskan, justru karena belum terkonsumasi. Sebagaimana sudah kita

lihat, perkawinan ini dapat 5diputus atas alasan yang wajar oleh Paus sendiri, berdasarkan



kuasa-wakil (potestas vicaria) yang dimilikinya. Pemutusan bisa terjadi atas permintaan

kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak

menyetujuinya (kan. 1142; 1697). Dispensasi kepausan ini disebut dipensasi super rato

(singkatan dari dispensatio super matrimonio rato non consummato). Menurut ketentuan

kan. 1698, §1 kewenangan untuk memutuskan fakta bahwa perkawinan belum

terkonsumasi hanya dimiliki 9oleh Takhta Apostolik saja. Yang dimaksud dengan Takhta

Apostolik di sini ialah “Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen”.

Sedangkan dispensasinya itu sendiri diberikan hanya oleh Paus pribadi (kan. 1698, §2).

2Paus Yohanes Paulus II menetapkan bahwa Kongregasi tersebut bertugas memajukan dan

melindungi disiplin sakramen-sakramen, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan

perayaannya secara sah dan halal. Kongregasi juga berhak memberikan indult dan

dispensasi dalam perkara-perkara tersebut, yang melampaui kewenangan Uskup

diosesan.345 Selanjutnya, Kongregasi berhak mengadili fakta inkonsumasi perkawinan 4dan

adanya alasan yang wajar untuk pemberian dispensasi. Karena itu, Kongregasi menerima

semua akta perkara bersama dengan votum Uskup diosesan, pengamatan defensor vinculi,

kemudian mempertimbangkan secara teliti menurut prosedur khusus, apakah permohonan

layak 345 Lih. Konst. Ap. Pastor bonus, art. 63. untuk dimintakan dispensasi. Jika layak

dimintakan dispensasi, Kongregasi memeriksa semua kelengkapan persyaratan, lalu

mengajukannya kepada Paus.346 Ada beberapa hipotese perkawinan non-consummatum,

yang pemutusannya merupakan kewenangan eksklusif Kongregasi tersebut, yakni (i)

perkawinan ratum dan belum terkonsumasi 1antara dua orang dibaptis Katolik atau

dibaptis non-Katolik, (ii) perkawinan ratum dan belum terkonsumasi antara seorang Katolik

dan seorang yang dibaptis non-Katolik (perkawinan “campur beda-Gereja”), (iii) perkawinan

non-ratum dan belum terkonsumasi antara seorang yang dibaptis non-Katolik dan seorang

yang tidak dibaptis, (iv) perkawinan non-ratum dan belum terkonsumasi antara seorang

yang dibaptis Katolik dan seorang yang 11tidak dibaptis (perkawinan “campur beda-

Agama” dengan dispensasi disparitatis cultus). Perkawinan ratum 8berbeda dengan

perkawinan natural, dalam arti perkawinan ratum (sakramental) tidak dapat diputus demi



iman atas alasan penghinaan terhadap Sang Pencipta (contumelia Creatoris). Karena itu,

privilegi iman paulinum tidak dapat diterapkan pada perkawinan sakramental, dalam arti

5jika salah satu pasangan yang dibaptis kemudian menjadi murtad atau menganut ajaran

sesat, tidak ada motif untuk memutus perkawinan sakramental tersebut. 44. Perkawinan

ratum et consummatum Perkawinan dikatakan ratum et consummatum jika dalam

perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis (ratum) telah terjadi persetubuhan khas

suami-istri secara manusiawi (consummatum). 15Dengan kata lain, agar suatu perkawinan

bisa disebut ratum et consummatum, selain pembaptisan yang sah berdasarkan forma dan

materia sacramenti, setelah peneguhan perkawinan harus ada persetubuhan khas suami-

istri yang diwujudkan secara manusiawi. Dalam tradisi kanonik 4perkawinan ratum et

consummatum dipakai untuk membedakannya dengan perkawinan legitimum et

consummatum, yakni perkawinan sah antara dua orang yang tak dibaptis, dan telah terjadi

persetubuhan suami-istri. Jika persetubuhan suami-istri terjadi setelah perkawinan legitim,

kemudian suami-istri tersebut 21dibaptis, maka perkawinan ini disebut consummatum et

ratum.347 4.1 Syarat-syarat kopulasi konsumatif Dalam tradisi hukum Gereja persetubuhan

suami-istri memiliki arti dan nilai yuridis yang istimewa, bahkan 1merupakan tindakan yang

membawa beberapa implikasi serius dan bervariasi, baik pada tataran psikologis, teologis,

maupun yuridis. 346 Lih. Ibid., art. 67. 347 B. Marchetta, Scioglimento del Matrimonio

Canonico per Inconsumazione, CEDAM, Padova 1981, hlm. 4. Kopulasi yang mengonsumasi

perkawinan mengandung unsur-unsur anatomis- fisiologis dan psikologis. Kedua unsur ini

sangat perlu dan hakiki untuk mengerti 7secara tepat dan lengkap persetubuhan suami-

istri. Dari yurisprudensi tribunal gerejawi dapat ditarik 2 (dua) implikasi berikut ini

mengenai aspek anatomis-fisiologis dari kopulasi konsumatif. Pertama, relasi seksual

suami-istri pertama-tama harus diwujudkan secara natural, dalam arti sesuai dengan kodrat

khas seksualitas manusia, yang 10jelas berbeda dengan seksualitas melulu biologis-

instingtif pada binatang; Kedua, relasi seksual itu harus berupa tindakan yang dari

sendirinya cocok untuk kelahiran anak (prokreasi). Hal ini menuntut sekaligus dan berturut-

turut 3 (tiga) “si” pada pihak suami, yaitu ereksi, penetrasi, dan ejakulasi dalam liang



sanggama (erectio, penetratio, eiaculatio in vaginam). 19Semua ini harus terjadi secara

natural. Dari sudut istri harus terjadi penerimaan penis dan ejakulasi suami di dalam

vaginanya (receptio in vaginam et retentio et transmissio), juga secara natural. Jadi,

8pertama-tama harus terjadi ereksi yang memungkinkan penetrasi. Selanjutnya, harus

terjadi penetrasi penis ke dalam vagina istri. Penetrasi tidak harus total menyeluruh,

melainkan cukup bagian ujung dari glande penis (parsial). Akhirnya, sebagai puncak ereksi

dan penetrasi harus ada ejakulasi semen suami di dalam vagina istri 7itu sendiri secara

langsung dan tanpa medium. Semen yang diejakulasi 70tidak harus berupa verum semen

yang diproduksi dalam testikoli, melainkan cukup cairan sedatif yang dikeluarkan penis

sebagai klimaks dari penetrasi seksual. Jika 34salah satu dari ketiga elemen pada pihak laki-

laki itu tidak terjadi, maka tidak ada kopulasi natural suami-istri. Karena itu, dianggap tidak

terjadi konsumasi, misalnya dalam kasus-kasus berikut ini. (a) Relasi seksual hanya berupa

ereksi dan ejakulasi di luar vagina (tanpa penetrasi), sekalipun kehamilan bisa terjadi

16dalam hal ini, karena semen terserap oleh cairan vagina untuk dapat bergerak masuk

menuju saluran telur. Demikian 29juga tidak ada konsumasi jika suami menarik penisnya

keluar dari vagina istrinya sebelum terjadi ejakulasi (coitus interruptus). Juga tidak ada

konsumasi jika suami menggunakan kondom sewaktu penetrasi dan ejakulasi.348 (b)

Inseminasi artifisial atau kopulasi onanistik. 30Di sini tidak terjadi ejakulasi natural secara

langsung dan tanpa medium di dalam vagina istri. Meski demikian, dalam hal ini tetap juga

bisa terjadi kehamilan. Karena itu, dalam tata-lahir dan dalam forum peradilan kehamilan

dan kelahiran anak tidak bisa dijadikan argumen definitif dan pasti untuk membuktikan

telah terjadinya konsumasi. 348 Kalau dalam konsumasi digunakan kondom atau alat-alat

kontrasepsi lain, itu berarti konsumasi tidak terjadi secara natural, namun tetap 10harus

dikatakan bahwa konsumasi dengan cara itu adalah konsumasi secara manusiawi (humano

modo, in a human manner). Namun, unsur-unsur anatomis dan fisiologis di atas masih

belum cukup untuk suatu kopulasi konsumatif. 1Di samping itu harus terdapat juga unsur-

unsur psikologis. Menurut kan. 1061, §1, konsumasi harus terjadi secara manusiawi (in a

human manner, humano modo). Jika dijabarkan lebih lanjut, ada 3 (tiga) unsur hakiki



berikut ini yang harus dipenuhi bersama-sama untuk bisa disebut konsumasi perkawinan

sakramental.349 Pertama, konsumasi 29itu terjadi di antara suami-istri (coniuges inter se).

Secara yuridis, konsumasi hanya terdapat 11antara seorang pria dan seorang wanita yang

telah meneguhkan pernikahan secara sah (bdk. 1061, §2). Dengan kata lain, konsumasi

mengandaikan perkawinan yang sah. Padahal tidak semua relasi seksual adalah relasi

seksual suami-istri (conjugal intercourse). 6Karena itu, kita tidak bisa menyebut sebuah

perkawinan telah terkonsumasi, kalau tidak ada ikatan perkawinan yang sah, misalnya

dalam kasus-kasus berikut. (a) 4Perkawinan tidak sah karena adanya cacat substansial (cacat

konsensus, cacat tata-peneguhan, ketidakmampuan karena halangan yang bersifat

menggagalkan. (b) Relasi seksual terjadi di antara dua orang yang bertunangan. Ini tidak

disebut konsumasi, melainkan relasi seksual pra-nikah begitu saja.350 (c) Relasi seksual

terjadi di 11antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat perkawinan sah

dengan orang lain dan bercerai secara tidak sah. (d) Perzinaan dan perselingkuhan, dan

sebagainya. Kedua, persetubuhan 5itu harus terjadi secara manusiawi (in a human manner,

humano modo). Ini berarti bahwa persetubuhan harus merupakan sebuah tindakan khas

pribadi manusia (actus humanus), yakni dilakukan dengan kesadaran dan dengan

kebebasan batiniah, baik 17dari pihak suami maupun dari pihak istri.351 Karena itu,

persetubuhan yang terjadi karena paksaan atau perkosaan fisik tidak mengonsumasi

perkawinan, karena pasangan tidak dimungkinkan 1melakukan tindakan yang benar-benar

sadar dan bebas.352 Konsumasi yang terjadi hanya dengan cara yang rumit dan malah

merendahkan martabat pribadi pasangan kiranya disebut tidak manusiawi. Namun,

persetubuhan bisa juga terlaksana karena ketakutan (ex metu), misalnya orang takut akan

terjadinya keburukan atau bahaya besar, sehingga yang bersangkutan mau melakukan

persetubuhan untuk menghindari atau 6membebaskan diri dari bahaya 349 R. Melli, De

processu super matrimonio rato et non consummato, ad usum auditorum cursus praxis

administrativae, Roma 1993, hlm. 3-9; Marchetta, 14Op. Cit., hlm. 20-26. 350 Karena itu,

pasangan 29yang belum menikah biasanya mengatakan: “Kami sudah melakukan perbuatan

layaknya suami-istri”. Kata “layaknya” mempunyai arti “seolah-olah”. 14Ini menunjukkan



bahwa di antara mereka sebenarnya belum ada ikatan sah sebagai suami-istri melalui

perjanjian nikah. 351 Tidak penting dan tidak relevan sama sekali apakah persetubuhan itu

menyenangkan, memberi kenikmatan atau tidak. Unsur-unsur biologis dan psikologis

10semacam ini tidak dihiraukan, dicakup, atau diatur dalam hukum. 352 Kan. 125, §1

menegaskan bahwa 7tindakan yang dilakukan karena paksaan (fisik) yang dikenakan dari

luar pada orang, yang sama sekali tidak dapat melawannya, dianggap tidak ada. yang

mengancam. Persetubuhan ini mengonsumasi perkawinan, karena sekalipun dalam

ketakutan yang bersangkutan tetap dapat melakukan perbuatan khas 10manusiawi (actus

humanus) secara sadar dan bebas (autodeterminasi).353 Ketiga, berkaitan dengan nomor 1

di atas, konsumasi harus dilangsungkan dengan “semangat” atau “jiwa” suami-istri, dalam

arti pasangan melakukannya 11dengan kesadaran dan kehendak sebagai suami dan istri

(marital spirit). Kesadaran dan kerelaan 6itu tidak harus aktual (ada pada saat

persetubuhan), melainkan cukup virtual (sudah ada sebelum konsumasi namun tidak

pernah ditarik kembali). Konsep ini memiliki beberapa implikasi dan konsekuensi berikut.

(a) 4Seorang pria dan seorang wanita yang tidak saling mengenal melangsungkan nikah

melalui orang yang dikuasakan (lih. kan. 1105). Jika dalam kondisi kejiwaan yang belum

siap menerima 6satu sama lain itu terjadi pemaksaan yang melanggar martabat atau

kebebasan pribadi lain, kiranya relasi seksual yang terjadi tidak dapat disebut relasi seksual

suami-istri. (b) Kiranya perkawinan terkonsumasi secara “manusiawi”, bilamana 5salah satu

pihak meminta hubungan seksual, sekalipun dalam keadaan mengantuk atau setengah

mabuk, asalkan pihak yang lain tidak menolak secara tegas. (c) Kiranya perkawinan juga

dianggap terkonsumasi, bila dalam persetubuhan 4salah satu atau kedua belah pihak

sedang dalam keadaan tereksitasi secara psikis oleh penggunaan alat atau obat

perangsang (aphrodisiac). 11Yang dimaksudkan di sini ialah persetubuhan suami-istri itu

sebelumnya sudah saling dikehendaki dan direncanakan dengan kesadaran dan kerelaan.

Obat perangsang digunakan bukan untuk mengelabui pikiran dan kehendak orang lain,

melainkan untuk menjadikan relasi seksual mereka 14lebih mudah dan menyenangkan. 4.2

Relevansi Kopulasi Konsumatif Kopulasi konsumatif atau persetubuhan khas suami-istri



yang mengonsumasi perkawinan sah memiliki relevansi dan signifikansi 6yang sangat

fundamental bagi tak-terputuskannya perkawinan. Kopulasi konsumatif menjadikan

4perkawinan sah antara dua orang dibaptis itu mutlak tak-terputuskan. Dengan kata lain,

sifat tak- terputuskan menjadi kokoh dan mutlak (bdk. kan. 1055, §2). Kan. 1141

menegaskan bahwa 5perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa

manusiawi 353 Kan. 125, § 2 menegaskan bahwa 9tindakan yang dilakukan karena

ketakutan yang besar dan yang dikenakan secara tak adil, ataupun karena penipuan,

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam hukum. Ketakutan merupakan paksaan non-fisik atau

moral, yang tidak dikenakan dari luar, 2melainkan bersumber dari dalam diri yang

bersangkutan. Ketakutan didefinisikan sebagai mentis trepidatio ob malum futurum

imminens (kegelisahan mental karena keburukan 17yang akan menimpa). Jadi, di hadapan

keburukan yang akan menimpa, budi dan batin seseorang terganggu, ia menjadi takut dan

mencari-cari solusi, kemudian menentukan tindakan tertentu untuk menghindari atau

membebaskan 5diri dari ketakutan itu. Tindakannya ini tetap merupakan pilihan bebasnya,

sekalipun tidak menyenangkan dirinya sama sekali, karena ia terpaksa melakukannya

6untuk membebaskan diri dari sesuatu yang buruk yang akan mengancam. manapun juga

5dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian. Indissolubilitas ini bersifat intrinsik (tak-

terputuskan oleh suami-istri sendiri) dan ekstrinsik (tak-terputuskan oleh otoritas duniawi

mana pun). Komisi Teologis Internasional membahasakan konsumasi perkawinan 1antara

dua orang dibaptis dengan istilah “ratifikasi”, dengan mengacu pada misteri inkarnasi

Kristus, di mana Kristus, Putra Allah, menjadi satu dan sama dengan manusia. Ketika

4perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah itu disusul dengan persetubuhan suami-

istri, mereka sepenuhnya memasuki hidup perkawinan yang dikukuhkan oleh Kristus

menjadi sakramen, yakni sebuah image yang mengungkapkan misteri Kristus sendiri

(image revélatrice de son propre mystère). Karena itu, Gereja 7tidak mempunyai kuasa apa

pun atas persekutuan hidup suami-istri, yang sudah berada di bawah kekuasaan Dia yang

menjadikannya sebuah tanda riil dari misteri inkarnasi-Nya. Dengan kata lain, Gereja tidak

boleh mengosongkan atau mencabut dimensi simbolik itu.354 Sebaliknya, tidak-adanya



konsumasi memiliki konsekuensi yang besar pula. Sebagaimana sudah kita lihat,

60perkawinan sah antara dua orang dibaptis, yang tidak disusul dengan kopulasi

konsumatif, membuat perkawinan itu tidak mutlak tak- terputuskan. Perkawinan itu bisa

77diputuskan dengan dispensasi super rato oleh Paus atas alasan yang wajar (kan. 1142).

Tidak-adanya konsumasi suami-istri juga merupakan syarat pokok untuk memperoleh

pemutusan ikatan nikah “demi iman” (in favorem fidei). Ditegaskan 4bahwa perkawinan

yang telah diteguhkan oleh pihak-pihak, yang sekurang-kurangnya satu tidak dibaptis,

dapat diputus oleh Paus demi iman, asalkan perkawinan tersebut belum consummatum

setelah kedua pihak menerima pembaptisan.355 Kuasa yang dimiliki dan digunakan oleh

Paus untuk memutuskan perkawinan ratum et non-consummatum itu disebut kuasa-wakil

(potestas vicaria) atau kuasa-pelayanan (potestas ministerialis) selaku wakil Kristus untuk

1Gereja yang sedang berziarah di dunia ini. Meskipun kuasa itu 68bukanlah sesuatu yang

harus diimani, namun merupakan bagian dari ajaran Katolik. Sumber satu-satunya dari

kuasa itu ialah Kristus sendiri, sedangkan orang yang memberi dispensasi hanyalah alat-

Nya saja. Jadi, dengan memberi dispensasi itu Paus tidak 1bertindak atas nama pribadi,

melainkan berdasarkan kuasa-wakil atau ministerial yang dimilikinya. Dengan kata lain, ia

bertindak atas nama Kristus sendiri, yang di dunia ini ia wakili. Dispensasi tidak terjadi

secara langsung, dalam arti mencabut 10daya wajib hukum natural dan ilahi-positif,

melainkan bekerja atas tindakan manusia yang bersumber dari kehendak bebas, dengan

mencabut “sebagian dari materi” pernikahan itu. Dalam dispensasi super rato Paus

memberi dispensasi 354 Doc. Matrimonii christiani sacramentalitas, tesis n. 13 (dalam EV 6:

475). 355 Normae Potestas Ecclesiae, art. 1 (dalam EV 20: 593). atas hukum ilahi mengenai

tak-terputuskannya perkawinan, dengan mencabut berdasarkan kuasa-wakil yang

dimilikinya kewajiban suami-istri untuk bersatu seumur hidup. Namun, berhubung 2tidak

mungkin ada perkawinan sejati kalau tidak seumur hidup, maka jika kewajiban mengenai

tak-terputuskannya perkawinan itu terhenti, persekutuan suami-istri itu sendiri ikut

terhenti.356 4.3 Pengandaian Terjadinya Konsumasi Kan. 1061, §2 memberikan sebuah

presumsi hukum bahwa jika setelah peneguhan perkawinan suami-isteri tinggal bersama



sub eodem tecto, maka diandaikan terjadi kopulasi konsumatif atas pernikahan mereka,

sampai terbukti kebalikannya.357 Ketentuan ini mengandung beberapa implikasi berikut.

Pertama, perkawinan haruslah 4perkawinan yang diteguhkan secara sah. Karena itu,

“persetubuhan layaknya suami-istri” sebelum perkawinan, atau sebelum konvalidasi, atau

sebelum penyembuhan pada akar, tidak bisa disebut konsumasi. 45Dengan demikian, juga

tidak ada konsumasi jika suami-istri tidak tinggal bersama setelah konvalidasi atau

penyembuhan pada akar. Juga tidak ada konsumasi pada 12suami- istri yang sebenarnya

terikat oleh tata-peneguhan kanonik, namun mereka mencoba menikah secara sipil lebih

dahulu dan kemudian menikah secara gerejawi, dan setelah pernikahan gerejawi itu

mereka tidak tinggal bersama. Perkawinan secara sipil saja bukanlah 6perkawinan yang sah

secara gerejawi, sehingga kita tidak bisa berbicara soal konsumasi dalam kasus ini. Kedua,

perkawinan haruslah perkawinan sakramental. 45Karena itu, tidak ada konsumasi kalau

sepasang suami-istri meneguhkan pernikahan non-sakramental secara sah, namun

kemudian tidak pernah hidup bersama lagi setelah kedua-duanya dibaptis menjadi kristen.

Ketiga, presumsi hukum tidak memperkenankan adanya kesimpulan atau pengandaian

sebaliknya secara otomatis, dalam arti dengan adanya bukti bahwa jika suami-istri tidak

60tinggal bersama, maka perkawinan itu harus diandaikan pasti belum terkonsumasi. 1Yang

ada dalam ketentuan kan. 1061, §2 itu hanyalah sebuah presumsi demi konsumasi

perkawinan (pro consummatione) bilamana suami-istri sudah tinggal bersama, bukan demi

inkonsumasi bilamana suami-istri terbukti tidak tinggal bersama. 6Tentu saja dengan tidak

tinggal bersama dalam satu rumah tidak ada lagi motif untuk 356 Marchetta, Op. Cit., hlm.

6-8. 357 Presumsi ialah metode rasionalisasi 1yang didasarkan pada penghitungan

mengenai probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, atau suatu penerimaan fakta

tertentu berdasarkan fakta-fakta lain. Kodeks sendiri mendefinisikan presumsi sebagai

perkiraan 7yang masuk akal mengenai suatu hal yang tidak pasti; disebut “presumsi

hukum”, bila ditentukan oleh UU sendiri; disebut “presumsi orang” bila dilakukan oleh

hakim (lih. kan. 1584). menerima presumsi itu. Namun, fakta inkonsumasi harus dibuktikan

dengan pasti dan jelas. Pada kenyataannya, dalam proses permohonan dispensasi super



rato sering timbul kesulitan untuk membuktikan secara valid dan yuridis bahwa suami-istri

tidak pernah tinggal bersama. Karena itu, 18suami atau istri yang menyatakan bahwa

sekalipun mereka tinggal bersama namun tidak mengonsumasi perkawinan, ia dituntut

untuk membuktikan fakta inkonsumasi itu. Demikian juga, jika 3pasangan suami-istri tidak

tinggal bersama setelah peneguhan nikah, inkonsumasi tidak bisa diandaikan begitu saja

melainkan harus dibuktikan. “Tidak tinggal bersama” bisa berarti tidak ada konsumasi, jika

memang antara suami-istri tidak ada kemungkinan sama sekali untuk tinggal bersama

setelah peneguhan, misalnya dalam kasus perkawinan lewat 9orang yang dikuasakan (kan.

1105). Dengan pembuktian inkonsumasi maka presumsi hukum itu gugur atau batal,

sebagaimana diajarkan oleh adagium hukum probatio vincit praesumptionem (“bukti

mengalahkan presumsi”),358 atau praesumptio cedit veritati (“presumsi mengalah kepada

kebenaran”).359 Dalam proses permohonan dispensasi super rato dibutuhkan

argumentasi- argumentasi pembuktian inkonsumasi berikut. (i) Harus ada “pembuktian

moral” berupa pernyataan 80di bawah sumpah dari pihak-pihak yang menikah, kesaksian-

kesaksian orang lain mengenai kredibilitas pihak-pihak yang menikah, kesaksian orang lain

mengenai fakta inkonsumasi atau tidak tinggal bersama, dokumen-dokumen, dan

informasi lain yang menguatkan. (ii) Dibutuhkan juga pembuktian fisik kalau ada atau

dimungkinkan, yakni keperawanan yang masih 32utuh dan asli. (iii) Akhirnya, dibutuhkan

bukti per coarctata tempora (tidak-adanya waktu untuk mengonsumasi perkawinan).

Keempat, presumsi di atas hanyalah sebuah presumsi yuridis semata-mata (presumptio

iuris tantum), yang memberi ruang dan kesempatan untuk membuktikan kebalikannya,

seperti dalam proses super rato dengan indikasi impotensi 3yang bersifat tetap. 5.

Perkawinan Putatif Perkawinan putatif (matrimonium putativum)360 ialah perkawinan yang

secara objektif tidak sah, namun diteguhkan 5dengan itikad baik (in bona fide), sekurang-

kurangnya oleh salah satu pihak, sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai

ketidaksahannya (kan. 1061, §3). Ketentuan 6ini diambil dari kodeks yang lama (KHK 1917,

kan. 1015, §4). 358 Regula Juris. 359 Hein. § 305 in Nota. 360 Kata sifat “putativus/a/um”

berarti “tampaknya” dan “imajiner”. Kata keterangan “putative” berarti “berdasarkan



pendapat” atau “menurut apa yang tampak”. Perkawinan “putativum” sering disebut juga

perkawinan “coloratum”, yang berarti 4bahwa perkawinan itu sebenarnya tidak sah, namun

diteguhkan dengan itikad baik oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan,

sehingga perkawinan yang tidak sah itu “menampilkan warna, kesan, penampakan seolah-

olah” 16suatu perkawinan yang sah. Perkawinan putatif adalah 4perkawinan yang tidak sah

pada momen in the making-nya (matrimonium in fieri), namun “dianggap” sebagai sah

oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan yang menikah itu, yang sejak awal

memang memiliki kehendak yang tepat dan baik (in bona fide) untuk menikah, sehingga

baginya perkawinan itu memberi kesan dan penampakan 6perkawinan yang sah. 15Dengan

kata lain, perkawinan putatif ialah perkawinan yang diteguhkan di hadapan Gereja (coram

Ecclesia) secara tidak sah namun dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak

(suami atau istri), menurut tata-peneguhan yang diwajibkan, baik tata-peneguhan biasa

maupun luar biasa. Perkawinan ini disebut putatif 5sampai kedua pihak menjadi pasti

mengenai ketidaksahannya. Perkawinan putatif menikmati perlindungan hukum (favor

iuris). Dalam keragu- raguan yang berdasar sekalipun, perkawinan putatif tidak berubah

situasinya untuk tetap putatif. 2Demikian juga, perkawinan itu tetap putatif kalau hanya

salah satu pihak saja yang mengetahui dengan pasti ketidaksahannya. Perkawinan berhenti

sebagai putatif hanya jika kepastian mengenai ketidaksahannya itu telah dimiliki oleh

kedua pihak. Karena itu, istilah perkawinan putatif biasanya diterapkan pada 50perkawinan

yang sudah dinyatakan tidak sah secara definitif oleh tribunal gerejawi. Dekret tribunal

itulah yang membuat pasangan itu menjadi pasti mengenai ketidaksahan perkawinan.

Dengan demikian, ada tiga persyaratan agar sebuah perkawinan disebut putatif. Pertama,

15perkawinan itu sendiri secara objektif-yuridis tidak sah, misalnya karena adanya halangan

yang sifatnya menggagalkan, baik halangan yang tidak bisa didispensasi maupun yang de

facto tidak didispensasi. Kedua, pihak 5yang terkena halangan, yang tidak mengetahui

situasi dirinya terhalang, meneguhkan nikah dengan itikad baik, tepat, dan utuh untuk

membentuk perkawinan yang sejati. Jadi, kategori putatif tidak ditentukan oleh

pengetahuan atau itikad peneguh nikah atau saksi-saksi perkawinan, melainkan oleh itikad



baik sekurang- kurangnya 16dari salah satu pihak yang menikah. Seandainya peneguh

nikah atau saksi- saksi pernikahan mengetahui secara pasti ketidaksahan perkawinan,

perkawinan tetap disebut putatif, asalkan diteguhkan 5dengan itikad baik oleh sekurang-

kurangnya salah satu pasangan, dan sampai kedua pihak menjadi 24pasti mengenai

ketidaksahannya. Demikian pula sebaliknya, pada saat suami-istri itu sendiri sama-sama

menjadi pasti mengenai ketidaksahan perkawinan mereka, pada saat itulah perkawinan

mereka berhenti sebagai perkawinan putatif, alias 34tidak bisa lagi dianggap sebagai

perkawinan putatif, melainkan perkawinan yang jelas-jelas tidak sah. Ketiga, perkawinan itu

memberi kesan dan penampakan luar 2yang cukup untuk membuat sekurang-kurangnya

salah satu pihak berpendapat (meskipun pendapatnya keliru) bahwa perkawinan sah. Jadi,

agar bisa disebut putatif haruslah perkawinan itu diteguhkan menurut 39tata-peneguhan

yang sah, sehingga nampak sungguh-sungguh sebagai sebuah perkawinan. Karena itu,

seorang Katolik yang menikah tanpa 4tata- peneguhan kanonik atau tanpa dispensasi dari

halangan nikah yang diketahui sejak awal oleh sekurang-kurangnya salah satu dari

pasangan, perkawinan tersebut bukanlah perkawinan putatif, melainkan perkawinan yang

jelas-jelas tidak sah begitu saja. Seandainya tata-peneguhan kanonik dipenuhi namun ada

cacat, misalnya peneguh perkawinan tidak mendapatkan delegasi secara sah, barulah

16perkawinan itu dianggap putatif. Kondisi perkawinan putatif terhenti ketika 12suami dan

istri yang bersangkutan menjadi pasti mengenai ketidaksahan perkawinan mereka. Namun,

berhubung perkawinan itu sudah tercatat sebagai perkawinan sah 24dalam Buku

Perkawinan Paroki dan juga pada Catatan Sipil, maka perlu dibuat pernyataan nulitas

perkawinan, agar terhenti juga situasi di mana perkawinan itu tampaknya sah.

Kemungkinan lain untuk menghentikan kesan perkawinan sah ialah dengan mensahkan

35perkawinan yang tidak sah itu menjadi sah, entah dengan konvalidasi biasa atau dengan

penyembuhan pada akar.361 Institusi perkawinan putatif diciptakan oleh Gereja pertama-

tama 1dan terutama untuk tujuan pastoral, yakni untuk kepentingan anak-anak. Kan. 1137

menegaskan bahwa 24anak-anak yang lahir dari perkawinan putatif dipandang sebagai

anak yang sah, juga seandainya perkawinan itu kemudian diputuskan tidak sah oleh



tribunal gerejawi (kan. 1137). Kan. 1139 juga menegaskan bahwa anak yang tidak sah

disahkan dengan perkawinan orangtuanya yang menyusul kemudian, baik perkawinan itu

sah maupun putatif. Lawan dari perkawinan putatif ialah 4perkawinan tidak sah yang

diteguhkan dengan itikad jahat (in mala fide). Disebut “dengan itikad jahat atau buruk”

karena mengandung unsur kesengajaan dan kenekadan untuk melanggar norma hukum.

Yang dimaksud di sini ialah salah satu atau kedua belah pihak jelas-jelas terkena halangan

nikah yang sifatnya menggagalkan dan mengetahuinya sejak sebelum menikah, misalnya

ikatan sah pernikahan sebelumnya, kaul kebiaraan, dan tahbisan suci. Dalam bahasa hukum

kanonik tindakan mereka ini disebut “mencoba menikah” 49(to attempt marriage atau

attentare matrimonium), yakni dalam kasus-kasus berikut ini. (a) Perkawinan yang dicoba

dilangsungkan oleh seorang klerikus, sekalipun hanya 9secara sipil saja (bdk. kan. 1087;

1041, 30). Demi hukum sendiri, tindakan “mencoba menikah” ini mengakibatkan klerikus

tersebut diberhentikan dari jabatan gerejawi (kan. 194, §1, 30). (b) Perkawinan yang dicoba

oleh seorang anggota tarekat religius, meskipun hanya secara sipil (bdk. 361 Lih. Tjatur

Raharso, Halangan-Halangan Nikah, hlm. 215-223. kan. 1088). Tindakan yang secara radikal

bertentangan dengan panggilan hidup religius itu, membuat anggota tersebut dikeluarkan

dengan sendirinya dari 2tarekat religius (kan. 694, §1, 20). (c) 42Perkawinan yang dicoba

oleh seorang calon tahbisan, juga secara sipil saja. Tindakan tersebut menciptakan

irregularitas (halangan permanen) untuk menerima tahbisan suci (kan. 1041, 30). (d)

4Perkawinan yang dicoba oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun

perkawinan itu belum disusul dengan persetubuhan (kan. 1085, §1). (e) Perkawinan yang

dicoba dilangsungkan oleh orang- orang yang melakukan kejahatan conjugicide (kan.

1090, §§1-2). VIII PERTUNANGAN erayaan perkawinan sering didahului dengan

pertunangan atau 2janji untuk menikah. Pertunangan berasal dari kebiasaan sangat kuno

yang sudah dipraktikkan dalam kebudayaan Yahudi, Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa

lain. Gereja 14sangat menghormati dan memberi tempat bagi kebiasaan ini dalam reksa

pastoral, namun sekaligus membersihkannya dari unsur kepercayaan yang sia-sia atau

takhayul, dan memberinya arti religius.362 Kan. 1062 menentukan kapan dan bagaimana



2janji untuk menikah atau pertunangan (promissio matrimonii, engagement) dapat memiliki

arti dan relevansi yuridis. Kanon itu berbunyi: 5§ 1 Janji untuk menikah, baik satu pihak

maupun dua pihak, yang disebut pertunangan, diatur menurut hukum partikular yang

ditetapkan Konferensi para Uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan dan hukum sipil,

jika ada. § 2 Dari janji untuk menikah tidak timbul hak pengaduan untuk menuntut

peneguhan perkawinan; namun ada hak pengaduan untuk menuntut ganti rugi, jika

memang harus. 1. Arti dan pentingnya 10Dalam bahasa Latin pertunangan disebut

sponsalia, yang berasal dari kata-kerja spondeo, yang berarti “berjanji” atau “menjanjikan”.

Dalam bahasa Inggris, pertunangan diistilahkan dengan betrothal. 70Istilah ini berasal dari

kata troth atau treuth, sebuah bentuk kuno dari kata truth. 14Hal ini menunjukkan bahwa

masa pertunangan (engagement period) adalah periode di mana sepasang laki-laki dan

perempuan berjanji untuk saling menunjukkan kebenaran dirinya atau saling

memercayakan diri. Dengan demikian, hakikat dari pertunangan ialah jaminan timbal-balik

untuk suatu “klimaks” yang masih 362 Chiappetta, 31Il Codice di Diritto Canonico, hlm.279.

akan terjadi di kemudian hari. Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum

futurarum363 (“pertunangan adalah ucapan dan janji 53untuk saling bersatu dalam rangka

menikah di kemudian hari”). Dalam pertunangan sepasang 1laki-laki dan perempuan saling

memberikan janji kepercayaan (pledge of faith) sebagai tanda dan antisipasi (anticipatory

sign) untuk pemberian diri yang total dan timbal-balik dalam perkawinan kelak. Selama

periode ini kekuatan cinta dari kedua pihak diarahkan kepada 8perkawinan yang tak-

terputuskan. Pasangan muda-mudi yang berpacaran sudah biasa mengatakan I love you

satu kepada yang lain. 17Sebenarnya tidak perlu ditambahkan kata forever pada ungkapan

itu. Kalau seseorang sungguh-sungguh mencintai calon pasangannya, maka forever itu

akan tumbuh dan terjadi dengan sendirinya. Aspek forever inilah yang dicari dan dikejar

bersama-sama oleh pasangan itu selama masa pertunangan.364 Dunia kerja dewasa ini

mengenal 18apa yang disebut vocational verification, di mana dengan semakin banyak

pengalaman yang didapat dalam bidang pekerjaan tertentu semakin seseorang dinilai

“mumpuni” untuk bidang profesi 6itu. Di dalam panggilan hidup menikah “banyaknya



pengalaman” tidak dituntut dan tidak membuktikan kehendak dan kapasitas seseorang

untuk menikah. Bila masa pertunangan 71bisa disebut sebagai masa verifikasi, maka hal itu

tidak merujuk pada “sekumpulan pengalaman”, melainkan pada fakta dan kebenaran.

Dalam kisah panggilan tokoh- tokoh iman 22di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan

Perjanjian Baru, yang sering terjadi justru adalah surprise, yakni sesuatu yang tidak

diprakirakan dan tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh manusia, bahkan kadang-kadang

ada yang menarik diri dan menolak panggilan atau perutusan dari Allah (bdk. panggilan

Yunus). 9Demikian pula dengan perkawinan. Jika memang benar anggapan bahwa jodoh

71ada di tangan Tuhan, maka masa pertunangan adalah masa untuk mengenal panggilan

autentik dari Allah itu dan menanggapinya dengan penuh kesadaran, kebebasan, dan

komitmen yang permanen. Dengan demikian, masa pertunangan bisa diartikan sebagai

masa pembuktian dan verifikasi apakah seseorang benar-benar terpanggil untuk hidup

2dengan calon pasangannya dalam pernikahan seumur hidup, apakah ada tanda-tanda dan

fakta-fakta yang jelas bahwa dari kesadaran dan kebebasannya yang penuh ia mau dan

kelak mampu mewujudkan pilihan hidupnya itu dengan mengikatkan diri pada pasangan

hidupnya secara publik dan formal.365 Janji untuk menikah disebut unilateral bila dibuat

hanya oleh satu 40pihak saja, sementara pihak lain sekadar menerimanya tanpa

memberikan janji yang sama. Sebaliknya, janji itu disebut bilateral bila kedua pihak saling

memberikan janji untuk 363 Flor. l. 1 D. De spons. 23, 1. 364 Lih. A. Scola, The Nuptial

Mistery, terj. Michelle K. Borras, 36William B. Eerdmans Publishing Co., Michigan /

Cambridge 2005, hlm. 377. 365 Lih. ibid., hlm. 379. menikah. Baik janji unilateral maupun

bilateral, kedua-duanya disebut pertunangan. Sebenarnya 2janji untuk menikah tidak bisa

disamakan begitu saja dengan pertunangan. Misalnya, niat atau janji untuk menikah yang

diucapkan oleh sepasang muda-mudi yang saling berpacaran tidak bisa begitu saja disebut

pertunangan. Pertunangan juga bukan 16pernikahan itu sendiri. Meskipun demikian, janji

4untuk menikah atau pertunangan sudah merupakan tindakan yang muncul dari kehendak

bebas seseorang, yang ingin melaksanakan haknya untuk menikah dan sungguh-sungguh

terarah kepada perkawinan yang sejati. Pertunangan memiliki peranan 14yang penting dan



khas sebagai persiapan-dekat menuju perkawinan, yang sering dilengkapi dengan syarat-

syarat serta konsekuensi- konsekuensi sosial dan yuridis tertentu. Karena itu, hukum Gereja

tetap memandang perlu suatu pengaturan mengenai pertunangan, sekalipun sangat

ringkas dan sederhana. Gereja juga menyediakan upacara berkat pertunangan 6sebagai

bagian dari katekese persiapan perkawinan. Dalam ibadat berkat untuk pertunangan

56dapat kita baca pentingnya pertunangan bagi persiapan perkawinan: «Di antara tugas

dan bentuk kerasulan orangtua kristen, di samping pendidikan anak-anak, sangat

pentinglah kiranya bantuan dan pendampingan bagi putra-putri yang bertunangan, karena

pertunangan merupakan kesempatan bagi putra-putri itu guna menyiapkan diri 75lebih

baik untuk perkawinan. Pertunangan 25orang kristen yang tulus merupakan peristiwa

penting bagi kedua keluarga; maka baik kalau dirayakan dengan suatu upacara dan doa

bersama, agar dengan berkat Allah, apa yang dimulai dengan baik, pada waktunya

diselesaikan dan digenapi dengan baik pula. Agar sasaran itu dapat dicapai 7dengan lebih

baik lagi, maka perayaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan».366 Kan. 1062 di atas

tidak menentukan apa pun mengenai kapasitas yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang

bertunangan. Namun, karena pertunangan sering merupakan persiapan 1yang perlu untuk

menuju jenjang perkawinan, kiranya bisa diterapkan beberapa persyaratan pokok yang

dituntut untuk kesepakatan nikah (kan. 1095 dan seterusnya). In sponsalibus consensus

eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur367 (“dalam pertunangan dituntut

kesepakatan, yang diperlukan dari mereka yang menikah”). 39Dalam proses anulasi

perkawinan, apa yang terjadi dalam masa pertunangan bisa memiliki relevansi yuridis yang

autentik dan berbobot, khususnya berkaitan dengan keabsahan kesepakatan nikah: apa

yang dikatakan dan dilakukan oleh pihak-pihak sebagai ungkapan kehendak bebas

terhadap perkawinan yang sedang mereka bangun. Karena itu, 6beberapa hal berikut bisa

diaplikasikan pada pertunangan.368 366 De Benedictionibus, editio typica, Typis Polyglottis

Vaticanis, 1984, no. 195-214, Edisi Indonesia dikerjakan oleh Komisi Liturgi KWI, Obor,

Jakarta 1987. 367 Pau. l. 7 § 1 D. De spons. 23, 1; Iul. l. 11, ibid. 368 Chiappetta, Il manuale

del Parroco, hlm. 567. a. Pihak-pihak yang bertunangan 2harus memiliki kemampuan untuk



memahami dan menghendaki hakikat perkawinan (kan. 124, §1) dan juga cukup matang

atau mampu membentuk pandangan (kan. 1095, 20). b. Hendaknya pihak-pihak yang

bersangkutan tidak menderita kelainan psikis (kan. 1095, 30). c. Hendaknya janji untuk

menikah tidak diwarnai kekeliruan substansial (kan. 1097), ketakutan berat (kan. 1103),

penipuan (kan. 1098) atau paksaan (kan. 125, §1 dan 1103). d. Hendaknya janji dilakukan

setelah yang bersangkutan melakukan pertimbangan yang matang, yakni mengenal

secukupnya hakikat perkawinan dan kewajiban- kewajiban perkawinan (kan. 1096). 2.

Pertunangan sebagai “masa katekumenat” Masa katekumenat umumnya dimengerti

sebagai masa pembekalan dan pembinaan (katekese) bagi calon penerima baptis dewasa.

Namun sekarang ini masa katekumenat mulai diaplikasikan juga pada persiapan

penyambutan sakramen- sakramen lain, khususnya sakramen perkawinan. 11Konsili Vatikan

II tidak banyak berbicara mengenai pertunangan. Di sana hanya ditegaskan 6bahwa mereka

yang bertunangan dipanggil oleh sabda Tuhan untuk menghayati dan mengukuhkan masa

pertunangan mereka dengan kesucian cinta (chastity) (GS, 49). Selanjutnya, keluarga

kristiani bertugas membantu mereka yang bertunangan untuk mempersiapkan diri sebaik-

baiknya bagi perayaan perkawinan (AA, 11). 8Sinode Para Uskup tahun 1980 di Roma

banyak menyinggung tema pertunangan. Dalam Instrumentum Laboris dikatakan bahwa

efektivitas sakramen 43tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada rahmat

Kristus. Meski demikian, siapa pun yang ingin merayakan sakramen perkawinan tetap

dituntut untuk merayakannya 19dengan iman dan dalam iman. Karena itu, para gembala

umat bertugas untuk menumbuh-kembangkan iman dalam diri mereka yang akan

menikah. Berhubung pasangan nikah adalah pelayan-pelayan sakramen, maka mereka

merayakannya secara sah apabila memiliki intensi untuk 47melakukan apa yang dilakukan

oleh Gereja. Hal ini sangat bergantung pada iman personal mereka pada Yesus Kristus.

Karena itu pula, para tunangan perlu menyediakan waktu secukupnya untuk mengikuti

katekese pra-nikah.369 369 T. Castiglioni, “Un Catecumenato prematriominale? Indagine

nei documenti del Magistero universale ed italiano”, dalam La Scuola Cattolica 137 (2009)

310. Masukan 7dari para Uskup di aula sidang semakin memperkaya dan memperdalam



wacana akan perlunya “masa katekumenat” bagi calon-nikah. Para Uskup Italia

menegaskan bahwa keberhasilan hidup keluarga kristiani sangat bergantung pada

persiapan yang memadai. 17Karena itu, perlu dilakukan valorisasi atas masa tunangan, yang

secara psikologis sangat penting, sekaligus indah dan berharga, demi masa depan yang

baik dari perkawinan dan keluarga kristiani. Para Uskup Italia menetapkan waktu sekurang-

kurangnya setahun bagi 2para calon nikah untuk menapaki perjalanan iman bercorak

katekumenal dan inisiasi. Prosesnya 7terdiri dari 4 tahap: warta injili, pertobatan, doa, dan

pengalaman konkret akan komunio umat setempat.370 Seorang Uskup dari Papua New

Guinea menggambarkan perkawinan zaman sekarang seperti “panggilan religius tanpa

masa novisiat”; jauh berbeda dengan sakramen imamat, panggilan hidup membiara, dan

pembaptisan dewasa, yang memiliki masa persiapan panjang untuk menguji kelayakan

seseorang. 12Karena itu, keluarga- keluarga kristiani harus menjadi “wadah pembibitan”,

bukan hanya untuk panggilan imamat atau hidup religius, melainkan juga untuk panggilan

hidup berkeluarga bagi anak-anak mereka.371 Hukum Gereja tidak pernah menyebut masa

pertunangan sebagai masa katekumenat, secara implisit sekalipun. Karena itu, penyebutan

masa pertunangan sebagai masa katekumenat semata-mata merupakan sebuah analogi

dengan masa katekumenat yang mendahului penerimaan sakramen baptis. Sebagaimana

sudah dipaparkan di atas, analogi ini muncul sebagai wacana dalam 8Sinode Para Uskup

tahun 1980, yang hasil-hasilnya disambut dan ditelorkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam

Seruan Apostolik Familiaris Consortio. Analogi atau paralelisme 6ini sesuai dengan

semangat dan cita-cita Gereja mengenai masa pertunangan. Masa persiapan yang panjang

bagi para calon-nikah memiliki aspek preventif, yakni untuk menghindari situasi iregular

atau perceraian di kemudian hari pada suami-istri kristiani. Situasi iregular atau perceraian

itu sering kali 22merupakan akibat dari persiapan yang kurang memadai. Demikianlah,

Seruan Apostlik Familiaris Consortio akhirnya memperkenalkan 3 (tiga) tahap persiapan

perkawinan: persiapan jauh, persiapan dekat, dan persiapan langsung.372 14Di antara

ketiga tahap itu “persiapan dekat” disebut sebagai “proses katekumenat” (institutio

catechumenorum).373 Dengan memperlakukan masa tunangan sebagai masa



katekumenat, Gereja menginginkan agar masa tunangan tidak dijalani oleh pihak-pihak

3yang akan menikah sekadar sebagai “masa tunggu”, melainkan sungguh-sungguh sebagai

saat 370 Castiglioni, Art. Cit., hlm. 311. 6371 Ibid., hlm. 313. 372 Lih. bab berikutnya

mengenai reksa pastoral pranikah. 373 FC, no. 66. penuh rahmat yang memiliki isi dan

spiritualitasnya yang khas. 1Dengan kata lain, katekese untuk para calon-nikah mengambil

seluas-luasnya inspirasi dan model dari masa katekumenat pra-baptis. Sebagaimana

sakramen pembaptisan, demikian pula perkawinan 14harus dilihat sebagai sebuah proses

atau perjalanan inisiasi, yang mengantar calon-nikah kepada kematangan dan kebebasan

dalam menyambut sakramen perkawinan. Karena itu, struktur, bahan, dan bentuk tahap-

tahap katekumenat pra- baptis dengan ritus-ritus yang menyertainya, bisa dijadikan

inspirasi dan model untuk katekese para calon-nikah.374 Dengan demikian, masa

katekumenat pra-nikah menjadi masa re-katekisasi para calon-nikah kristiani, sehingga

sakramen perkawinan disambut sebagai momen iman. Re-katekisasi itu menjadi semakin

urgen bagi calon-nikah yang sudah 1acuh- tak acuh atau menjauh dari praktik imannya.

Selain itu, masa katekumenat pra-nikah dapat menyerasikan dan menjembatani dua aspek

berbeda, yakni kultur tradisional, khususnya dari Asia dan Afrika, yang masih

mementingkan persiapan panjang untuk pernikahan, dan di lain pihak tuntutan hukum

kanonik yang minimalis dan sangat punctual, yang hanya memandang pernyataan

kesepakatan 2nikah kedua mempelai sebagai momen yuridis perkawinan yang melahirkan

indissolubilitas perkawinan. 3. Efek dan berhentinya pertunangan Menurut doktrin moral,

janji yang sederhana (simple promise) adalah sebuah pemberian cuma-cuma di mana

seseorang 22mengikat diri untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Jika janji itu disambut

75oleh orang lain, maka pihak yang berjanji terikat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi

atas dasar keutamaan kesetiaan. Biasanya kewajiban untuk memenuhi janji tidaklah serius

atau berat. Dalam janji unilateral 40pihak yang berjanji sebenarnya tidak bermaksud

mengikatkan diri pada sesuatu yang serius atau berat, demikian juga pihak yang menerima

janji tidaklah terlalu mengandalkan janji itu. Namun, bila penerima janji sungguh-sungguh

mengandalkan janji itu, dan karenanya ia melakukan suatu tindakan pengorbanan demi



mendapatkan janji 6itu, dan akan mengalami kerugian yang signifikan bila janji orang lain

itu tidak dipenuhi, maka dalam 34kasus ini ada sebuah kewajiban serius dan berat pada

pihak pemberi janji. Karena itu, kelalaian dalam menepati sebuah janji, sekalipun itu simple

promise, bila mengakibatkan kerugian pada pihak penerima janji, maka pemberi janji

berkewajiban 7untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.375 374 Castiglioni, Art. Cit.,

hlm. 333. 375 K.H. Peschke, Christian Ethics. Moral Theology 36in the Light of Vatican II.

Volume II: Special Moral Theology, ed. Revisi, Theological Publications in India, Bangalore

1992, hlm.376-377. Janji seseorang untuk menikahi tunangannya, sekalipun dilakukan

secara formal dan yuridis berdasarkan norma adat-istiadat atau hukum sipil, hanya

mengikat hatinuraninya 21untuk memenuhi janji itu. 7Alasan berat dan seimbang bisa

membebaskannya dari kewajiban moral untuk memenuhi janji tersebut. Sebab,

pertunangan bukanlah perkawinan itu sendiri, dan oleh karenanya tidak memiliki sifat tak-

terputuskan dari perkawinan. Kesepakatan nikah menciptakan 4ikatan nikah yang tak-

terputuskan, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Sebaliknya, pertunangan merupakan

perjanjian yang bisa dihentikan atau diputuskan, baik sepihak maupun berdasarkan

kesepakatan kedua pihak. Kalaupun mau disebut “kontrak”, pertunangan adalah “kontrak”

24di mana salah satu pihak atau kedua pihak memiliki kapasitas dan kebebasan untuk

segera memutus perjanjian, bila ada hal-hal yang tidak dipenuhi oleh pihak lain, tanpa

perlu mengajukan gugatan ke hakim pengadilan. Ada bermacam-macam motif untuk

memutuskan pertunangan: (a) berdasarkan 5alasan yang disepakati bersama oleh kedua

pihak, (b) karena penolakan pihak lain atas janji nikah unilateral, (c) karena ketidakcocokan

setelah pengenalan timbal-balik 52yang cukup mendalam, (d) karena adanya penyakit berat

atau serius, misalnya penyakit menular atau penyakit mental, (e) karena tidak-terpenuhinya

persyaratan-persyaratan yang dibubuhkan dalam janji pertunangan, (f) karena mengenal

dan mencintai pribadi lain, (g) karena masuk biara atau seminari, (h) karena takut bahwa

perkawinan akan gagal atau 28tidak bahagia, dan sebagainya. Berhubung janji 4untuk

menikah atau pertunangan hanya mengikat secara moral saja, secara yuridis hal itu tidak

memiliki nilai atau kekuatan apapun. Pihak-pihak yang berjanji tidak bisa diikat secara



hukum untuk memenuhi janjinya itu. Karena 5itu, kan. 1062, §2 menetapkan bahwa janji

untuk menikah atau pertunangan, yang diatur menurut hukum partikular, tidak memberi

hak pengaduan untuk menuntut peneguhan perkawinan. Namun dimungkinkan adanya

hak pengaduan untuk menuntut ganti-rugi, bila pemutusan pertunangan jelas-jelas

menimbulkan kerugian yang nyata. Hak pengaduan itu bisa diajukan kepada pengadilan

gerejawi atau pengadilan sipil.376 4. Pengaturan KHK yang lama masih mengatur

formalitas pertunangan. Agar pertunangan memiliki keabsahan, baik dalam forum sipil

maupun dalam forum gerejawi (pro utroque foro), pertunangan unilateral atau bilateral

haruslah dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, 2yang ditandatangani oleh kedua pihak

dan sekaligus oleh pastor-paroki atau oleh Ordinaris, 5atau sekurang-kurangnya oleh dua

orang saksi. Jika salah satu pihak 376 Bdk. X. Ochoa, Leges Ecclesiae, vol. I, no. 94, col. 125.

7tidak tahu atau tidak dapat menulis, untuk sahnya hal itu harus ditulis dan ditambahkan

satu saksi lagi untuk menandatanganinya (KHK 1917, kan. 1017). Dalam kodeks aktual

legislator tertinggi Gereja Katolik menyerahkan pengaturan itu sepenuhnya kepada

Konferensi para Uskup setempat dalam bentuk hukum partikular, 24dengan

mempertimbangkan adat kebiasaan serta hukum negara, bila ada (bdk. kan. 1062). Dengan

demikian, ada beberapa alternatif berikut ini yang bisa dilakukan 7oleh Konferensi para

Uskup. a. Konferensi para Uskup tidak menentukan apa pun untuk memasukkan dalam

sistem hukumnya aturan-aturan atau kebiasaan setempat yang ada, atau tidak

merumuskan ketentuan yang berbeda daripadanya, melainkan sekadar menghimbau agar

umat mempertimbangkan realitas sosiologis dan yuridis (sipil) setempat. b. Konferensi para

Uskup membuat norma sendiri, yang pada prinsipnya menyerahkan seluruh urusan

pertunangan untuk diatur menurut ketentuan hukum sipil yang ada, baik secara

menyeluruh maupun sebagian. c. 9Konferensi para Uskup dapat mengadopsi dalam hukum

partikularnya ketentuan- ketentuan hukum sipil atau kebiasaan setempat mengenai

pertunangan. 5. Relasi seksual pra-nikah 27Kita tidak bisa menyangkal adanya perubahan

mentalitas dan budaya di masyarakat berkenaan dengan penghayatan seksualitas di antara

para remaja dewasa. Ada semacam “revolusi seksual” yang sedang melanda orang muda



zaman ini, yang langsung memengaruhi 6pandangan dan sikap mengenai relasi seksual

pra-nikah (pre-marital sex). Dahulu relasi seksual hanya 70dilakukan oleh orang-orang yang

sudah menikah atau berstatus suami-istri, sehingga disebut “relasi suami-istri”. Sekarang ini

relasi seksual tidak hanya dilakukan oleh pasangan-pasangan yang siap atau berencana

menikah, melainkan juga oleh 9orang-orang muda yang sama sekali tidak berencana untuk

menikah. 27Dengan kata lain, relasi tersebut telah menjadi salah satu bagian dari aktivitas

pacaran biasa. Dengan adanya alat kontrasepsi yang diperdagangkan 11secara bebas dan

praktik aborsi, entah legal ataupun ilegal, orang muda merasa terfasilitasi untuk tidak

segan dan tanpa takut melakukan relasi tersebut. Dengan demikian, relasi seksual telah

menjadi “aktivitas rekreasional”. Jika 18pasangan yang sama sekali tidak punya rencana

menikah atau sekadar berpacaran saja sudah rutin melakukan relasi seksual, apalagi

pasangan-pasangan yang berencana menikah. Mereka ini malah merasa memiliki alasan

atau dasar yang lebih rasional untuk melakukannya daripada 1mereka yang tidak

berencana menikah. Umumnya orang muda beranggapan bahwa pasangan muda-mudi

yang sudah bertunangan hendaknya tidak dilarang 23untuk melakukan hubungan seksual

sebelum perkawinan. Bahkan mereka menuntut hak atas relasi seksual berdasarkan

pertunangan yang sudah dilakukannya. 27Ada beberapa alasan atau argumentasi yang

biasa dikemukakan: (a) pasangan tunangan sudah saling berjanji akan menikah, (b) dengan

pertunangan mereka sudah “merasa” menjadi “suami-istri” secara psikologis, (c) relasi

seksual adalah bagian utuh dari upaya saling mengenal 19secara lebih mendalam, (d)

perkawinan terhalang oleh faktor eksternal, sehingga mereka memerlukan relasi seksual

untuk mempertahankan rasa cinta di antara mereka.377 Dengan demikian, relasi seksual

pra-nikah sekarang ini tidak hanya dipandang acceptable, melainkan juga respectable.

Padahal, jika dipikirkan secara lebih mendalam, alasan atau argumentasi 6tersebut di atas

sebenarnya palsu. Bahkan, ada yang menuntut relasi seksual kepada calon pasangan

nikahnya sebagai “bukti” cinta dan kesetiaannya, atau sebagai “syarat” untuk melanjutkan

pertunangan atau melangkah 2ke jenjang perkawinan. Pada hakikatnya relasi seksual pra-

nikah lebih merupakan problem moral daripada yuridis. Sekalipun demikian, ada implikasi



pastoral yang cukup besar, sehingga perlu menjadi bahan katekese pra-nikah yang juga

diatur oleh hukum kanonik (kan. 1063-1065). Menurut doktrin Katolik, relasi seksual hanya

mungkin diwujudkan dan diadakan di dalam perkawinan. Apa pun motif dan dasarnya,

relasi seksual pra-nikah 8antara orang-orang yang bertunangan tidak mampu menjamin

relasi interpersonal antara pria dan wanita dalam kemurnian dan kesetiaan, terutama

mereka tidak mampu melindunginya terhadap fantasi buruk dan kecurangan. Apalagi relasi

seksual pranikah sering disertai dengan kehendak positif pasangan untuk menghindari

kehamilan. Dengan demikian, 1di satu pihak mereka ingin mengantisipasi cinta-kasih

suami-istri (amor coniugalis), di lain pihak mereka membuang aspek prokreatif dari relasi

itu dan tidak memungkinkannya bertumbuh menjadi cinta-kasih bapa dan ibu (amor

paternus et maternus). Atau jika aspek prokreatif tetap dijaga utuh, 6anak yang lahir tidak

memiliki lingkungan yang stabil, yakni perkawinan orangtua yang sah, yang jelas

dibutuhkannya untuk bertumbuh-kembang secara sehat di tengah-tengah masyarakat.378

Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa manusia tidak bisa menggunakan dirinya dan

tubuhnya menurut hasratnya. Kalau tidak, manusia memperlakukan tubuhnya 27sebagai

sesuatu yang sekunder, yang bisa ia manipulasi menurut cara pandang dirinya dan

kesukaannya. Libertinisme, 46yang muncul karena penemuan nilai tubuh manusia, pada

kenyataannya mengandung dualisme yang menjadikan tubuh manusia sebuah objek yang

kehilangan penghargaan, dengan melepaskannya dari martabat pribadi autentik manusia

itu sendiri.379 377 7Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dekl. Persona humana, 29 Desember

1975, dalam EV 5: 1726 378 Ibid. 379 Benedictus XVI, Address to Rome’s Ecclesial Diocesan

Convention, Loc.Cit. Dewan Kepausan untuk Keluarga mengajak para orangtua untuk tidak

sekadar membuat larangan atau menentukan pilihan-pilihan 19bagi anak-anak mereka

yang bertunangan, melainkan membantu mereka untuk menentukan syarat-syarat yang

perlu agar terjadi relasi yang serius, tulus dan menjanjikan, serta mendukung mereka

1dalam memberikan kesaksian kristiani mengenai relasi dengan lawan jenis. Para orangtua

hendaknya melawan mentalitas 6yang mengatakan bahwa kepada anak-anak perempuan

hendaknya disampaikan semua ajakan dan tuntutan moral mengenai keutamaan dan nilai



keperawanan, sedangkan kepada anak-anak laki-laki segala sesuatu adalah halal, sehingga

tidak perlu dituntut hal yang sama.380 Keutamaan 1dan kewajiban moral berlaku sama,

baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pendek kata, demi tumbuhnya hati nurani

kristiani 25yang baik dan pandangan mengenai perkawinan dan keluarga yang benar,

hendaknya diingat nasihat Rasul Paulus: “Semua yang benar, semua yang mulia, semua

yang adil, semua yang murni, semua yang manis dan yang sedap didengar, semua yang

disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu”. (Flp 4:8) Ungkapan lain untuk

larangan melakukan relasi seksual pra-nikah ialah tuntutan untuk mempertahankan

keperawanan (verginitas) sampai dengan perkawinan. 8Seruan Apostolik Familiaris

Consortio mengkaitkan perkawinan dengan keperawanan. Keperawanan tidak

berseberangan atau bertentangan dengan perkawinan, melainkan keduanya saling

mengandaikan dan meneguhkan. Baik perkawinan maupun keperawanan sama-sama

merupakan dua bentuk ungkapan dan penghayatan misteri perjanjian Allah dengan umat-

Nya. Jika seseorang tidak menghargai perkawinan, tidak mungkin ia menghayati

keperawanan 19yang dibaktikan kepada Allah. 22Demikian pula sebaliknya, jika seseorang

tidak menghargai seksualitas sebagai anugerah Sang Pencipta yang sangat bernilai,

pengorbanan seksualitasnya bagi Kerajaan Surga sama sekali tidak memiliki nilai

pembaktian. Dalam keperawanannya, juga secara jasmani, seseorang menantikan

perkawinan eskatologis antara 1Kristus dan Gereja-Nya, sementara ia memberikan diri

seluruhnya kepada Gereja dengan harapan bahwa suatu saat Kristus memberikan diri

kepada Gereja, mempelai-Nya, dalam kepenuhan kebenaran hidup abadi. Demikianlah,

seorang perawan mengantisipasi dalam tubuhnya dunia baru pada akhir zaman.381

Dengan demikian, mempertahankan keperawanan sangat 11berkaitan dengan penghayatan

perkawinan itu sendiri sebagai sakramen. Jadi, kita perlu menegaskan sekali lagi bahwa

2janji untuk menikah bukanlah perkawinan itu sendiri. Pertunangan tidak atau belum

menciptakan ikatan yuridis yang stabil dan permanen, apalagi memunculkan hak atau

kewajiban atas relasi seksual. 380 Dewan Kepausan untuk Keluarga, Dok. Sessualità umana:

verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia, 8 Desember 1995, dalam EV 14:



3492. 381 FC, no. 16. Relasi seksual pada masa pertunangan biasanya sekadar bertujuan

melindungi dan menumbuhkan cinta 1yang sedang mekar, namun cinta itu sebenarnya

belum mencapai kepenuhan (totalitas) dan ketetapannya (definitivitas), yang memang

hanya mungkin diungkapkan 3dalam kesepakatan nikah. Relasi seksual tidak bisa

disumberkan atau didasarkan pada relasi pertunangan. Karena itu, relasi seksual pra-nikah

pada masa pertunangan tetap berada dalam kategori tindakan melawan tatanan moral

(moral disorder). Relasi seksual pra-nikah 43mencemari proses dan tujuan tunangan atau

pacaran itu sendiri. Relasi seksual memang mengikat secara badani, namun relasi itu sendiri

tidak atau belum mampu menyatukan kedua pribadi secara menyeluruh. Relasi seksual

selama masa pacaran atau tunangan mendistorsi realita kecocokan, karena seks membuat

tuli telinga untuk mendengarkan perbedaan, dan membutakan mata untuk melihat

ketidakserasian. Seks juga merusak rasio dan mematikan hikmat untuk melihat dengan

jelas dan bertindak dengan tepat.382 Persoalan lain ialah apakah relasi seksual pra-nikah

memiliki relevansi untuk proses anulasi perkawinan atau tidak. Kita perlu membuat distingsi

yang jelas dan menilai kasus per kasus. Relasi seksual pra-nikah 6tidak pernah menjadi

dasar hukum untuk menganulasi perkawinan (caput nullitatis). Meski demikian, relasi

seksual pra- nikah, terutama yang berakibat kehamilan, bisa (= tidak harus) menjadi

indikasi atau bukti untuk dasar hukum yang sebenarnya, misalnya berkaitan dengan

kehendak yang bebas dan matang untuk menikah, atau indikasi adanya ketidakmatangan

psikoseksual, paksaan, penipuan, dan sebagainya. Relasi seksual pra-nikah membuka

kemungkinan selebar-lebarnya untuk 29hamil di luar kehendak pasangan. Biasanya 25jalan

keluar untuk persoalan itu ialah menikahkan kedua pihak, sehingga keputusan menikah

barangkali tidak matang, terburu-buru, atau dipaksakan. 6. “Perjanjian pra-nikah” Dewasa

ini banyak calon pasangan mengadakan 62perjanjian pranikah (prenuptial agreement) di

hadapan notaris. 22Hal itu pada prinsipnya dilakukan untuk menetapkan dan mengatur

harta bawaan sebelum menikah dan harta yang didapat selama menikah oleh masing-

masing pasangan. Perjanjian 51ini sudah lumrah dan jamak dipraktikkan di dunia barat,

namun masih jarang di dunia timur. Disebut “perjanjian pranikah” karena dibuat sebelum



pernikahan, meskipun baru mulai berlaku setelah peneguhan perkawinan. Dalam legislasi

sipil perjanjian itu disebut “perjanjian perkawinan”. Tentu saja perjanjian tersebut berbeda

dan terpisah dengan 3kesepakatan nikah yang terjadi dalam perayaan pernikahan. Dalam

kebanyakan akta notarial 1hal itu disebut 382 Http://www.lead.sabda.org/seks_pra_nikah,

akses 13 April 2009, pk. 09.45. “perjanjian harta perkawinan”, karena dimaksudkan untuk

mengatur lewat perjanjian 44akibat hukum yang timbul karena perkawinan terhadap harta

kekayaan mereka masing- masing. Bahkan perjanjian itu dimaksudkan untuk mengatur dan

menyelesaikan pertengkaran suami-istri jika mereka bercerai, sekalipun perceraian

sebenarnya 7tidak dikehendaki oleh siapa pun pada awal perkawinan. 62UU no. 1 tahun

1974 tentang perkawinan pasal 29, ayat (1) menetapkan bahwa sebelum perkawinan

dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian

tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan; setelah itu isi perjanjian

17berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian

perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Perjanjian ini dibuat

dan 26disahkan dengan Akta Notaris, kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri

setempat, serta dilampirkan pada surat permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA)

atau Kantor Catatan Sipil. Perjanjian ini bersifat privat. Yang perlu diberitahu tentang

perjanjian pranikah ialah pihak-pihak yang terkait dengan soal hutang-piutang. Mereka

diberitahu menjelang pernikahan, agar bila suatu saat terjadi masalah mereka tidak akan

melibatkan pasangannya.383 Sebaliknya, bila perjanjian perkawinan itu dilakukan setelah

perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan, baik

terhadap pihak ketiga maupun bagi 3istri atau suami itu sendiri. Dengan kata lain, bila

perjanjian itu tidak dilakukan 17sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan,

maka yang berlaku bagi semua pihak ialah “persatuan” atau “percampuran harta”.

Semuanya menjadi harta gono-gini, yang diperoleh setelah atau selama perkawinan. Hal ini

ditegaskan oleh UU Perkawinan, bahwa harta benda 17diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama, dan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah



penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.384 Yang

dimaksud dengan frase “para pihak menentukan lain” ialah apa yang dijadikan butir-butir

perjanjian pranikah oleh pasangan itu.385 6.1 Alasan dan Motivasi Sulit 25bagi kita untuk

melacak secara persis alasan dan motivasi munculnya kebiasaan dan praktik ini. Setiap

pasangan memiliki alasan dan motivasi sendiri. Namun, beberapa alasan umum bisa

dikemukakan di sini. 383 Christantiowati, “Menikah? Bikinlah Perjanjian Kawin!”, dalam

Intisari, November 2005, hlm. 24. 384 UU RI 17no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

35, ayat 1 dan 2. 385 Bdk. Junimart Girsang cs., “Konsultasi Hukum”, dalam Forum, no. 6, 8

Juni 2008, hlm. 36. Kebiasaan dan praktik perjanjian pra-nikah di hadapan notaris muncul

dari pengalaman-pengalaman pahit perceraian. Perceraian semakin membudaya di

masyarakat kita. “Perjanjian kawin” banyak 26dilakukan oleh kalangan kaya yang memiliki

harta warisan besar, atau oleh artis-artis yang dikenal “gemar” kawin-cerai. Juga bagi duda

atau janda yang hendak menikah lagi namun ingin memberikan kekayaan dari pernikahan

terdahulu kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Atau, mereka yang hendak menikah

pertama kali, tetapi tidak ingin kekayaan yang diperoleh dari kerja keras cukup lama

terlepas begitu saja jika perceraian terjadi”.386 Perceraian selalu diwarnai dengan

perselisihan soal harta gono-gini, yang harus diselesaikan secara hukum juga, agar setelah

bercerai masing-masing pasangan memiliki harta untuk bekal hidup selanjutnya, entah

sendiri ataupun sebagai single parent dengan anak-anaknya, juga sebagai bekal untuk

39menikah lagi di kemudian hari. Biasanya yang merasa paling dirugikan ialah pasangan

25yang telah bekerja keras untuk mencari nafkah, sedangkan pihak yang lain tidak bekerja,

atau malahan ingin “menikmati” harta kekayaan pasangannya, syukur-syukur kalau bercerai

atau pasangannya meninggal dunia harta kekayaannya itu bisa beralih menjadi miliknya.

Sekarang orang bersikap sangat hati- hati terhadap perkawinan, bilamana 29salah satu

pasangan menyembunyikan motivasi ekonomis-finansial yang tidak fair seperti itu untuk

perkawinannya. Untuk mengatasi kemungkinan buruk ini dibuatlah “perjanjian

perkawinan”. Pertengkaran mengenai harta gono-gini akan 25mudah diselesaikan dengan

adanya kesepakatan pranikah itu. Jadi, “perjanjian perkawinan” ini muncul sebagai solusi



atas pengalaman- pengalaman negatif perceraian. 10Dengan kata lain, praktik itu

merupakan bagian, buah, atau akibat dari budaya perceraian yang memang sedang marak

dalam masyarakat kita. Perceraian sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Praktik “perjanjian

kawin” 6juga berkaitan dengan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki agar urusan

keluarga tidak dicampuradukkan dengan urusan kerja, atau jangan sampai memengaruhi

manajemen perusahaan. Contoh khas 1dalam hal ini ialah pemilik perusahaan atau staf

manager menikah dengan karyawan biasa dari perusahaan yang sama. Suami selalu

beranggapan dan berpendirian bahwa istri harus tunduk pada suami. Padahal di

perusahaan istri memegang fungsi dan jabatan sebagai manajer. 87Sebagai karyawan biasa

suami tidak rela diperintah istrinya atau mengikuti kebijakan sang manajer, yang kebetulan

adalah istrinya sendiri. 10Dalam kasus ini pencampuradukan antara urusan keluarga atau

relasi afektif suami-istri dengan manajemen perusahaan dapat merongrong jalannya

perusahaan itu sendiri. “Perjanjian kawin” dimaksudkan 26untuk menjaga profesionalisme

dan profesionalitas 386 Christantiowati, Art. Cit., hlm. 20. perusahaan, sekaligus untuk

melindungi relasi suami-istri itu sendiri.387 Bilamana relasi suami-istri sudah begitu

renggang dan antipatik, 7tidak jarang terjadi istri dilihat oleh suami sebagai saingannya

atau musuhnya dalam perusahaan yang sama, atau suami menjadi penghalang bagi istri

untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi, perjanjian pranikah dilakukan agar jangan

sampai pengelolaan perusahaan menjadi faktor jatuh- bangunnya relasi suami-istri, atau

sebaliknya kualitas relasi suami-istri menjadi faktor jatuhnya atau bangkrutnya perusahaan,

1yang pada gilirannya juga menyangkut nasib banyak karyawan dan karyawati. 6.2 Isi

perjanjian 32Di sini sebenarnya sulit juga bagi kita untuk menampilkan isi perjanjian

pranikah. Ada banyak bentuk dan variasi. Di samping perkara yang umum 17menyangkut

harta- benda (harta murni atau harta bawaan), apa pun sebenarnya bisa dijadikan butir

perjanjian atau kesepakatan di hadapan notaris, antara lain soal hobi, soal kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), hak perwalian anak, soal tunjangan 26anak dan mantan istri, relasi

dan pertemanan, pembagian tugas suami dan istri. Dalam perkawinan campuran dengan

WNA soal kewarganegaraan anak juga bisa menjadi objek perjanjian pranikah. Sedangkan



7dalam perkawinan campur beda-Gereja atau beda-agama, pihak Katolik bisa memasukkan

butir kebebasan beragama dalam perjanjian pra-nikah, sehingga ia dapat bebas

menghidupi iman Katoliknya dan dapat menggereja secara aktif. Dengan demikian,

perjanjian pranikah bisa menjamin secara lebih efektif terwujudnya kesediaan atau janji

pihak Katolik 6sebagaimana diatur dalam kan. 1125, 10-20. Kesepakatan bisa sangat

sederhana, namun bisa juga sangat lengkap dan rinci. Meski demikian, dalam merumuskan

pokok-pokok perjanjian ada batas-batas yang 17ditentukan oleh hukum, yakni bahwa

perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Selain 43itu, tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian itu taklik talak. Jika melanggar,

17perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.388 Selanjutnya, UU menetapkan bahwa selama

perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua

pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.389

Beberapa butir kesepakatan berikut ini 6kita ambil dari sebuah contoh yang sangat umum,

di mana calon suami berperan sebagai pihak pertama dan calon istri sebagai pihak kedua.

387 Christantiowati, Art. Cit., hlm. 20. 388 Lih. UU RI 26no. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 29, ayat 2, dan penjelasannya. 389 Lih. UU RI no. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 29, ayat 4, dan penjelasannya. a. 25Tidak akan ada persekutuan atau

percampuran harta-benda antara suami dan istri, termasuk untung/rugi, serta pendapatan-

pendapatan dan hasil-hasil. b. Masing-masing 26suami dan istri tetap memiliki segala

sesuatu yang mereka bawa dalam perkawinan atau yang diperolehnya selama perkawinan,

baik karena hibah, warisan, hibah wasiat atau dengan cara apapun, termasuk juga segala

sesuatu yang diperolehnya karena penukaran atau pembelian dengan harta kekayaannya

tersebut. c. Hutang-hutang yang ada sebelum 26perkawinan atau pada hari perkawinan,

ataupun yang dibuat oleh masing-masing selama dalam perkawinan, tetap menjadi hutang

dari dan harus ditanggung serta menjadi beban masing-masing suami atau istri yang

mempunyai atau yang membuat hutang itu, ataupun karena siapa hutang itu ditimbulkan.

d. Istri mempertahankan dan tetap 1mempunyai hak untuk mengurus harta kekayaannya,

baik benda tetap maupun benda bergerak, serta berhak mempergunakan dengan bebas



hasil-hasil dan pendapatan-pendapatannya yang timbul/diperolehnya dari harta

kekayaannya dan/atau yang diterima karena pekerjaannya sendiri dan/atau 27dari yang

lainnya. 17Dengan demikian untuk melakukan pengurusan tersebut, istri tidak memerlukan

bantuan atau izin dari suaminya, dan bilamana perlu, suami dengan Perjanjian ini

memberikan persetujuan dan kuasa kepada istrinya untuk melakukan segala perbuatan

hukum yang perlu 32dan berhubungan dengan pengurusan tersebut, tanpa memerlukan

izinnya. e. Biaya-biaya untuk rumah tangga, demikian juga biaya-biaya 17pemeliharaan dan

pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya, semua dipikul dan dibayar serta

menjadi beban dan tanggung jawab suami, sedangkan istri terhadap hal tersebut tidak

dapat diwajibkan memikul atau membayarnya. f. Pakaian dan perhiasan badan serta alat-

alat atau perkakas 6yang berkenaan dengan pekerjaan dari masing-masing suami atau istri

pada suatu waktu, juga pada waktu berhentinya perkawinan, kemudian terdapat dan

berada serta dikuasai, maka akan tetap dimiliki oleh 26suami atau istri yang memakainya

atau untuk siapa barang- barang itu pada umumnya disediakannya. 6Dengan demikian

tidak perlu diadakan perhitungan, pemeriksaan atau pertanyaan: kapan atau oleh siapa dan

dengan cara apa barang-barang itu diperoleh. Barang-barang itu dianggap sama dengan

atau menjadi ganti barang-barang yang telah dibawa olehnya 2di dalam perkawinan. g.

Pada waktu berhentinya perkawinan, istri atau para ahli warisnya 17hanya mempunyai hak

atas barang-barang yang dibawanya di dalam perkawinan atau yang kemudian

diperolehnya dalam perkawinan, demikian juga atas barang-barang yang menjadi gantinya,

sedangkan barang-barang lainnya tetap menjadi milik suami atau para ahli warisnya. h.

Semua barang-barang yang diperoleh masing-masing suami atau istri dengan cara apa

pun harus dinyatakan lewat surat-surat. 79Apabila tidak ada bukti surat, untuk istri atau ahli

warisnya, bukti-bukti lain ataupun pengetahuan umum dianggap dan diterima sebagai

bukti sah. 6.3 Relevansi dan Implikasi Perjanjian pranikah jelas sekali sangat membantu

suami-istri dalam menyelesaikan pertengkaran mengenai harta gono-gini di forum

pengadilan, bilamana mereka bercerai. Sebagai akibat perceraian, status pemilikan harta

kekayaan berubah dan memang harus dipisah. Memisah dan menegaskan status pemilikan



harta kekayaan pada waktu bercerai 6akan sangat sulit, utamanya harta kekayaan atas

nama suami-istri bersama-sama. Perjanjian pra-nikah, yang memisahkan pemilikan harta-

benda sejak awal perkawinan, memecahkan kesulitan itu. Namun, kita bisa

mempertanyakan perjanjian 15tersebut dari sudut paham perkawinan Gereja Katolik.

Apakah kesepakatan pranikah 10semacam itu tidak membuat cacat kesepakatan nikah?

Tidakkah dengan cara itu calon suami-istri tampak sudah memikirkan kemungkinan

perceraian ketika mereka merencanakan perkawinan? Tidakkah perjanjian itu melanggar

tujuan kodrati dan 4hakiki perkawinan, yaitu mewujudkan kebersamaan hidup dalam

seluruh aspek kehidupan (consortium totius vitae) demi kesejahteraan suami-istri?

Bukankah perkawinan juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan suami-istri (bonum

coniugum), di mana pasangan saling menyejahterakan dan mengupayakan kebaikan pihak

lain, termasuk dengan menggunakan dan bahkan mengorbankan harta kekayaannya

sendiri? Bukankah persekutuan harta-benda 6merupakan salah satu wujud persekutuan

suami-istri sebagai “satu daging”? Untuk sementara ini kita ajukan beberapa pertimbangan

dan penilaian berikut. Pertama, perjanjian pranikah jelas sekali 10dimaksudkan sebagai

tindakan antisipatif untuk mengatasi peliknya pertengkaran harta gono-gini bila suami-istri

bercerai. Perjanjian pranikah adalah produk perundang-undangan sipil, yang memang

mengenal dan mengatur perceraian. Kiranya perlu dikatakan bahwa kesepakatan tersebut

pada umumnya dibuat dalam rangka menikah, 6bukan dalam rangka bercerai. Sementara

harta tetap dipisah, kedua hati tetap menyatu 4untuk membentuk perkawinan dengan

kehendak bebas dan cinta yang tulus. Dalam kasus tertentu pemisahan harta dan hutang-

piutang antara suami-istri malahan bisa menyelamatkan perkawinan. Misalnya, hutang

suami kepada pihak ketiga, sekalipun menyebabkan usahanya bangkrut, tidak akan sampai

“memakan” harta pihak istri, sehingga suami-istri tetap bisa hidup dengan harta kekayaan

dan usaha yang dimiliki oleh istri. Perjanjian seperti 1itu juga mendorong masing-masing

pihak untuk tidak bermalas-malas, melainkan bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi

kewajiban yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian. Karena itu, “perjanjian kawin”

tidak bisa dinilai begitu saja sebagai ungkapan kehendak positif calon suami-istri untuk



bercerai. Penilaian semacam itu tidak tepat dan kontradiktif. Tidaklah mungkin pada saat

yang sama seseorang menghendaki secara positif pernikahan dan perceraian sekaligus.

Beberapa butir prenuptial agreement kiranya jelas dimaksudkan untuk langgengnya

perkawinan, misalnya 4salah satu pihak memasukkan larangan atau kewajiban tertentu

yang akan selalu mengikat pasangannya, dengan maksud untuk menghentikan perangai,

perilaku, atau kebiasaan tertentu yang dapat mengacau kehidupan perkawinan. Tidak

jarang selama pacaran atau pertunangan seseorang menemukan pada calon pasangannya

perilaku atau kebiasaan buruk yang tidak disukainya, namun toh ia tetap memutuskan

18untuk menikah dengannya dengan harapan suatu saat kelak pasangannya akan berubah

menjadi 6lebih baik dan ideal baginya. Karena itu, untuk menjamin dan memastikan diri

mengenai perubahan itu ia memasukkan larangan atau kewajiban tertentu dalam

perjanjian pranikah. Di sini perjanjian pranikah dipahami sebagai semacam “asuransi”

perkawinan. Kedua, kiranya perlu dibuat pembedaan antara status dan hak pemilikan harta

kekayaan di satu pihak dan penggunaan harta kekayaan itu di lain pihak. Yang diatur dalam

perjanjian itu ialah status dan hak pemilikan harta kekayaan, yang dibuat tetap terpisah

hanya untuk mempermudah penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam perkara

perceraian. 1Dengan kata lain, tidak-adanya persekutuan atau percampuran harta kekayaan

atau hutang-piutang difungsikan dan ditujukan hanya untuk mengatur perceraian, bukan

untuk mengatur pemanfaatan atau penggunaan harta kekayaan itu selama hidup

perkawinan. Selama 18suami dan istri masih hidup bersama dan bersekutu dalam

perkawinan, harta benda, hasil, atau pendapatan dari harta kekayaan masing- masing tetap

diperuntukkan bagi kesejahteraan pasangan, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

45Suami dan istri saling menyejahterakan dan saling membantu dengan harta kekayaan

masing-masing, meski dengan tetap mempertahankan hak dan status kepemilikannya.

Kalau perjanjian itu diadakan dalam semangat pembedaan semacam itu, kiranya 1tidak ada

yang membuat cacat kesepakatan nikah. Soalnya menjadi lain bila melalui perjanjian itu

17pihak yang memiliki harta kekayaan berlimpah sama sekali tidak mau berbagi

pemanfaatan atau penggunaan harta kekayaan untuk kesejahteraan pasangan dan anak-



anak. Peristiwa tertentu dalam keluarga bisa mengubah 5hidup perkawinan dan keluarga

secara mendadak, sehingga perjanjian pranikah tidak bisa diwujudkan dan bahkan harus

dihayati secara lain. Misalnya menurut kesepakatan awal suami 12menanggung beban dan

tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak- anak. Namun, suatu saat

dalam perjalanan hidup bersama usahanya bangkrut, atau ia terkena PHK, atau mengalami

cacat tubuh 45sehingga tidak bisa bekerja dan tidak berpenghasilan. 16Dalam hal ini istri

harus membantu suami dan bahkan mengambil alih beban pembiayaan untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, entah untuk sementara waktu atau seterusnya.

Jika ada cinta-kasih 11antara suami dan istri, pengalihan beban dan tanggung jawab akan

terjadi dengan sendirinya. Di sini menjadi nyata bahwa cintakasih mengatasi dan

melampaui hukum. Kiranya menjadi lebih jelas lewat kasus ini 5bahwa kesepakatan itu

berlaku hanya kalau suami-istri benar-benar bercerai dan perkawinan tidak bisa dipulihkan,

bukan ketika mereka masih mencintai sebagai suami-istri. Kasus 29lain yang bisa kita

bayangkan ialah seseorang yang menikah hanya karena ingin menikmati kekayaan

pasangannya atau memiliki sebagian hartanya, atau untuk menggerogoti harta miliknya

demi kepentingan diri sendiri atau membantu keluarganya. 11Orang yang menikah dengan

tujuan semacam itu tentu saja mengalami cacat dalam kesepakatannya, karena ia

melakukan simulasi, yakni mengganti tujuan perkawinan yang sebenarnya dan seharusnya

dengan tujuan pribadinya atau keluarganya semata- mata, yang berlawanan dengan tujuan

kodrati perkawinan (kan. 1101, §2). Inilah yang juga 18menjadi salah satu argumen yang

mendukung dilakukannya perjanjian pranikah tersebut, yakni agar tidak terjadi pernikahan

“demi harta”. Ketiga, kiranya perjanjian kawin itu perlu di-format sedemikian, sehingga

tidak tampak sama sekali unsur ketakutan terhadap harta kekayaan sendiri atau kecurigaan

terhadap pasangan, melainkan menonjolkan unsur kepercayaan, kejujuran, transparansi,

dan penjabaran demi komunikasi dan pelayanan timbal-balik. “Perjanjian kawin” menjadi

26kesempatan untuk saling berbagi tentang harapan dan impian masing-masing, serta

membahas cita-cita bersama.390 Tribunal gerejawi sendiri, ketika melakukan investigasi

awal untuk mencari dasar hukum bagi anulasi sebuah perkawinan, selalu bertanya kepada



suami-istri yang bersangkutan, apakah sebelum menikah mereka pernah membicarakan

secara serius masa depan perkawinan dan keluarga mereka, misalnya 6dalam kaitan

dengan pekerjaan, tempat tinggal, pengaturan ekonomi keluarga, 17pemeliharaan dan

pendidikan anak-anak, bantuan kepada keluarga masing- masing. Kursus Persiapan

Perkawinan juga membahas hal yang sama. Tidak-adanya pembahasan semacam itu di

antara calon 26yang akan menikah tentu saja tidak menjadi dasar hukum untuk nulitas

perkawinan. Namun, jelaslah bahwa perjanjian kawin bisa 390 Christantiowati, Art. Cit., hlm.

24 dipandang sebagai upaya serius untuk membangun kebahagiaan 5hidup perkawinan

dan keluarga atas dasar dan modal yang nyata. 6Dalam konteks ini pelanggaran

kesepakatan bisa menjadi indikator tidak-adanya tanggung jawab atau kemauan

mengemban kewajiban-kewajiban perkawinan, bahkan yang sudah disepakati bersama.

Gereja Katolik untuk sementara ini bersikap netral terhadap “perjanjian perkawinan”.

1Gereja tidak pernah melarangnya. Namun, ia juga tidak pernah menganjurkannya, sebab

tanpa “perjanjian pra-nikah” semacam itu ternyata 3banyak pasangan suami-istri hidup

dalam perkawinan yang bahagia. Karena cinta dan demi cinta mereka rela berbagi suka-

duka, berbagi kelebihan dan kekurangan bersama. Tidak selamanya suami dan istri sama-

sama bekerja dan menghasilkan uang. Bahkan tidak jarang istri kemudian menjadi tulang-

punggung 23ekonomi keluarga, karena suami jatuh sakit atau lumpuh dan tanpa sengaja

tidak bisa memenuhi perjanjian perkawinan. Secara umum kiranya perlu diterapkan prinsip

yang digunakan 7oleh hukum kanonik sendiri, bahwa norma-norma hukum sipil tidak

memiliki daya-ikat bila bertentangan dengan hukum ilahi atau hukum kodrat, atau bila

jelas dinyatakan tidak berlaku dalam hukum 2kanonik (bdk. kan. 22). Karena itu, sejauh

tidak bertentangan dengan hukum ilahi atau hukum kodrati, dan tidak ada ketentuan lain

yang jelas dari hukum kanonik, kiranya perjanjian pranikah tidak dilarang. Meski demikian,

para gembala umat perlu mencermati perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon-calon

yang akan menikah. Sebelum menikahkan atau ketika melakukan penyelidikan kanonik,

pastor-paroki sebaiknya menanyakan adanya perjanjian pranikah. Jika ada, hendaknya ia

meminta copy dari prenuptial agreement mereka itu, dan mengarsipkannya 1bersama



dengan semua berkas yang lain. Maksud dan tujuannya antara lain ialah (a) untuk

memeriksa semangat, 6maksud, dan tujuan mereka berdua ketika melakukan perjanjian

nikah itu, (b) untuk memeriksa butir-butir perjanjian yang disepakati, apakah ada yang

barangkali berkaitan dengan sah-tidaknya kesepakatan nikah 4dari sudut hukum

perkawinan Katolik, misalnya berkaitan dengan perkawinan bersyarat (kan. 1102), berkaitan

dengan tujuan perkawinan beserta ciri-ciri hakikinya (kan. 1055; 1056), dan sebagainya.

Copy dari dokumen perjanjian pranikah bisa juga dimanfaatkan kelak oleh hakim tribunal

gerejawi, bilamana memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan caput nullitatis

dalam proses anulasi perkawinan. 6Sebagai contoh, salah satu butir perjanjian pranikah

yang perlu dicermati oleh pastor-paroki ialah pasal mengenai prinsip “monogami terbuka”,

yakni terbuka kepada perceraian atau poligami. Dalam kasus ini calon suami-istri sepakat

bahwa pada prinsipnya perkawinan mereka hanya tunduk pada perkawinan monogami.

Namun di samping itu, mereka bersepakat bahwa dalam keadaan khusus prinsip itu bisa

diabaikan. Keadaan khusus itu misalnya dalam jangka waktu tertentu setelah pengesahan

perkawinan salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang mereka

tunjuk bersama dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan,

dan kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi). Barangkali

bisa dipertimbangkan adanya cacat kesepakatan nikah karena digantungi syarat mengenai

sesuatu yang akan datang (lih. kan. 1102, §1) atau berdasarkan 42kekeliruan mengenai

kualitas orang (lih. kan. 1097, §2). Tentu saja harus juga diperhatikan unsur-unsur dan

keadaan-keadaan lain. IX REKSAPASTORALPRANIKAHDANPASCANIKAH etelah

menetapkan norma-norma umum yang bersifat doktrinal dan fundamental, Kitab Hukum

Kanonik langsung mengatur “reksa 60pastoral dan hal-hal yang harus mendahului

peneguhan perkawinan” (kan. 1063-1072). Ini menunjukkan sebuah susunan yang sangat

logis. Apalagi bagian ini langsung menyambung ketentuan mengenai pertunangan (kan.

1062). Selain itu, susunan 45ini menunjukkan bahwa kodeks aktual sungguh-sungguh

bercorak pastoral, sebagaimana Konsili Vatikan II sendiri sangat berdimensi pastoral.

Kodeks yang lama sebenarnya juga menuntut adanya persiapan perkawinan, namun sangat



yuridis dan minimalis, karena 2lebih menekankan aspek yuridis demi peneguhan

pernikahan yang sungguh-sungguh halal dan sah (KHK 1917, kan. 1019-1034). Sedangkan

menurut kodeks aktual, persiapan perkawinan pertama-tama merupakan karya

penggembalaan seluruh Gereja, yakni seluruh 19umat beriman dan terutama para gembala

umat. Kan. 1063 membuka bab mengenai persiapan perkawinan dengan menegaskan

bahwa 72para gembala umat wajib mengusahakan agar setiap komunitas gerejawi

memberikan bantuan kepada umat beriman kristiani, supaya hidup perkawinan dipelihara

dalam semangat kristiani 5serta berkembang dalam kesempurnaan. Dengan ini Gereja tidak

hanya memberi perhatian terhadap peneguhan nikah agar sah dan halal secara yuridis,

melainkan juga agar perkawinan menghasilkan buah-buah kebaikan, baik bagi perkawinan

dan keluarga itu sendiri maupun bagi Gereja dan seluruh masyarakat. Dengan demikian,

reksa pastoral perkawinan dilakukan baik sebagai persiapan perkawinan 3(marriage in the

making) maupun sebagai pendampingan dan bantuan terhadap perkawinan yang sudah

terbentuk (marriage in the act of being lived out). 1Yang dimaksud dengan reksa pastoral

pranikah ialah semua bentuk pelayanan, pembinaan, pendampingan, dan pembekalan

yang bercorak kateketis, pastoral, dan liturgis-sakramental yang diberikan oleh Gereja

kepada umat beriman mengenai kehidupan suami-istri dan keluarga, baik dalam rangka

membantu umat untuk 7memilih status kehidupan maupun untuk mempersiapkan

pasangan-pasangan yang telah memutuskan pilihan untuk hidup menikah. Untuk

menjamin agar sakramen perkawinan dilaksanakan secara 16sah menurut hukum serta

sungguh-sungguh membawa kesuburan kodrati dan adikodrati bagi suami-istri sendiri dan

anak-anak mereka, hukum kanonik menentukan bahwa sebelum perkawinan diteguhkan

hendaknya dilakukan 2 (dua) macam persiapan, yakni persiapan yang bersifat kateketis-

pastoral 55dan persiapan yang bercorak yuridis (= penyelidikan kanonik).391 1. Pentingnya

persiapan perkawinan Sehatnya kehidupan 8masyarakat dan Gereja bergantung pada

sehatnya kehidupan suami-istri dan keluarga. Ini dikarenakan perkawinan dan keluarga

adalah sel masyarakat dan Gereja. Selanjutnya, sehatnya kehidupan suami-istri dan

keluarga sebagian besar ditentukan oleh persiapan pernikahan 10yang benar dan baik.



Yang dimaksudkan di sini tentu saja persiapan pribadi calon pasangan itu sendiri. Dewasa

ini 80persiapan perkawinan menjadi sangat penting dan mendesak karena beberapa alasan

berikut. Pertama, 2keputusan untuk menikah tidak bisa diambil sebagai sebuah improvisasi,

atau seperti orang bertaruh dalam perjudian, atau sebagai pilihan yang sifatnya terburu-

buru. Budaya instan dari masyarakat modern sekarang ini telah menjerumuskan banyak

orang kepada pola berelasi yang superfisial dan instrumental, serta cenderung menolak

komitmen 1yang stabil dan permanen sehingga cepat bosan dan berganti haluan. Kita

sudah melihat 12bahwa sakramen perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi seluruh

komunitas kristiani dan terutama bagi suami- istri sendiri. 2Perjanjian perkawinan antara

dua orang dibaptis diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus Tuhan dan menjadi

sakramen Perjanjian Baru. Suami-istri kristiani menjadi «Gereja domestik», «sel utama dan

vital masyarakat»,392 dan «rumah suci kehidupan».393 Karena itu, bagi pasangan kristiani

perkawinan sungguh-sungguh merupakan panggilan kepada status kehidupan yang

istimewa dan penuh rahmat ilahi. Untuk dapat memahami dan menghidupi semuanya itu

calon pasangan membutuhkan katekese khusus. Calon pasangan suami-istri diajak

melakukan sebuah proses atau perjalanan bertahap dan progresif hingga mereka sungguh-

sungguh membangun sebuah proyek kehidupan yang khas 12sesuai dengan rencana dan

kehendak Tuhan bagi mereka, lalu menghayati panggilan dan perutusan tersebut secara

penuh dengan membawa 66buah-buah kebaikan bagi Gereja dan masyarakat. 391 Secara

skematis dan garis besar lihat lampiran 5 pada akhir buku ini. 392 AA, no. 11. 393 Yohanes

Paulus II, Ens. Evangelium Vitae, no. 92, dan 6, 88, 94. Kedua, banyaknya kasus perceraian

atau perpisahan suami-istri, sekalipun perkawinan baru berumur beberapa tahun, bahkan

lebih singkat dari masa pacaran, membuat kita semua bertanya-tanya, apakah 52mereka itu

sudah dipersiapkan atau mempersiapkan diri secukupnya.394 Sedikit menyimak sharing

orang-orang yang sedang berpisah atau sudah bercerai dari pasangannya, ada beberapa

alasan atau faktor penyebab perpisahan atau perceraian, antara lain 3pasangan suami-istri

tidak saling cocok lagi, berbeda karakter atau kepribadian, pasangan mengalami

perubahan karakter, pasangan tidak mau berubah dari karakter sebelumnya, pasangan



10tidak bertanggung jawab, pasangan tidak setia, pasangan kehilangan pekerjaan, dan lain-

lain. Semua alasan 8itu menunjukkan bahwa perkawinan sering kali tidak disiapkan,

diputuskan dengan terburu-buru. Bisa jadi sebelum menikah mereka kurang saling

mengenal, kurang terbuka atau bahkan takut jujur, kurang menyadari atau kurang

menerima 7hak dan kewajiban perkawinan yang sebenarnya, kurang mendiskusikan

bersama-sama kebutuhan dan rencana di masa mendatang. Karena itu, perkawinan perlu

diselamatkan sebelum dimulai, yakni lewat persiapan 18yang tenang dan matang. Ketiga,

persiapan yang natural sebenarnya terjadi di dalam lingkungan keluarga. Namun, sebagai

akibat dari arus modernisasi yang menggempur kehidupan perkawinan dan keluarga

dewasa ini, tidak jarang terjadi bahwa keluarga kurang atau malah tidak memberi teladan

yang baik tentang perkawinan kepada anak-anak. Cukup banyak anak yang mengalami

keraguan dan bahkan ketakutan untuk menikah karena pengalaman buruk 23yang terjadi di

dalam keluarganya sendiri, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

pasangan atau terhadap anak-anak, pelecehan seksual oleh orangtua terhadap anak-anak,

perselingkuhan 71salah satu dari orangtua yang diketahui anak-anak dan menyakitkan hati

mereka yang mencintai orangtua yang tidak bersalah, perceraian orangtua yang

menyengsarakan anak, dan lain-lain. Orang-orang muda 23yang berasal dari keluarga

semacam itu sebenarnya membutuhkan pendampingan khusus sebelum mereka sendiri

memutuskan untuk menikah. Keempat, tidak jarang calon-calon yang akan menikah sudah

lama tidak pergi ke Gereja atau tidak berkontak dengan institusi gerejawi, sehingga mereka

mengalami kekurangan yang cukup besar hampir di semua bidang ajaran Gereja, terutama

mengenai perkawinan. Karena itu, 80persiapan perkawinan menjadi sangat penting untuk

mengisi kekurangan atau kekosongan itu. Arti pentingnya persiapan perkawinan 27bisa

juga dilihat dari pertanyaan menarik ini: “Kapankah perkawinan kristiani mulai terjadi?

Sebelum atau sesudah perayaan nikah?” Jawaban atas pertanyaan ini memengaruhi sikap

dan tindakan terhadap perkawinan. Pandangan tradisional akan menjawab bahwa

perkawinan kristiani dimulai pada saat 394 Dewan Kepausan untuk Keluarga, Doc. 31La

preparazione al Matrimonio, 13 Mei 1966, no. 1. peneguhan nikah. Pandangan lain



11mengatakan bahwa perkawinan kristiani dimulai dengan pertunangan yang kemudian

diikuti dengan peneguhan nikah beberapa waktu kemudian. Pandangan yang terakhir 2ini

mau menegaskan bahwa meskipun momen konstitutif-yuridis perkawinan adalah saat

peneguhan nikah, namun dari sudut pandang vital-eksistensial dan historis sebenarnya

perkawinan merupakan proses yang panjang dan bahkan seumur hidup (life-long process),

sehingga meliputi juga masa perkenalan dan pertunangan, 6yang akan sangat

memengaruhi seluruh hidup perkawinan di kemudian hari. Perkawinan adalah partnership

dan relasi interpersonal yang dimulai jauh sebelum pertunangan, diperdalam dan

diintensifkan dengan pertunangan, dan selanjutnya bertumbuh-kembang melalui berbagai

tahap perkembangan komitmen menuju intimitas dan persekutuan yang sesungguhnya.

Bahkan perkembangan komitmen dan intimitas itu terjadi dengan jatuh-bangun (trial and

error) hingga matang menjadi persekutuan seluruh hidup.395 Reksa pastoral pranikah

6menjadi sangat penting bagi proses pematangan pernikahan. Tidaklah cukup bagi calon

suami-istri kristiani sekadar menikah “di dalam Gereja”. Mereka juga perlu menikah 11“di

dalam Tuhan”, sebagaimana diserukan oleh Rasul Paulus (bdk. Kol 3:17). Hal itu berarti

22bahwa mereka tidak hanya saling mencintai dengan kekuatan cinta manusiawi, melainkan

dengan cinta yang menyerupai cinta- kasih Kristus terhadap Gereja-Nya. 19Dengan

demikian, mereka membangun relasi kasih tidak dengan mengandalkan kapasitas diri yang

rapuh dan lemah, melainkan dengan mengandalkan cinta-kasih Kristus yang tidak pernah

gagal. Persiapan perkawinan, utamanya pertunangan, harus menjadi sebuah “perjalanan

iman” dan masa penuh rahmat bagi para calon-nikah. Sekalipun bukan 19rahmat

sakramental yang diterima, namun calon suami-istri kristiani sudah diajak untuk

memandang dan menghayati masa persiapan ini sebagai pengembangan rahmat baptisan

menuju panggilan hidup kristiani yang akan dikonkretkan dalam sakramen perkawinan.

Target yang dikejar melalui masa persiapan ialah kematangan spiritual, kedalaman iman,

kedewasaan, dan kebebasan dalam 2keputusan untuk menikah. Menurut Paus Yohanes

Paulus II, persiapan perkawinan dalam semua tahapannya memiliki tujuan yang melampaui

dimensi yuridis, karena arah-tujuan persiapan tersebut ialah pembinaan integral para calon



nikah dalam aspek insani dan kristiani demi kesejahteraan pasangan tersebut dan anak-

anak mereka kelak.396 Tujuan akhirnya ialah kekudusan 3hidup sebagai pasangan suami-

istri (bdk. kan. 1063, 20). Karena itu, masa persiapan perkawinan menjadi masa “re-

evangelisasi” calon-calon yang akan menikah agar akhirnya dapat mencapai target-target

tersebut. 395 Bdk. Gail S. Risch, Art. Cit., hlm. 194-195. 396 Bdk. FC, no. 66. Menurut Paus

Benediktus XVI, sasaran langsung dari persiapan perkawinan ialah calon suami-istri

meneguhkan secara bebas perkawinan yang sejati, yakni membangun sebuah ikatan

suami-istri atas dasar kasih dan keadilan, di mana ikatan itu bercorak satu dan tak-

terputuskan, yang terarah kepada kesejahteraan suami-istri, 22kelahiran dan pendidikan

anak, yang diangkat menjadi sakramen Perjanjian Baru di antara orang-orang terbaptis.

Persiapan ini bukanlah sekadar sebuah penyampaian pesan- pesan ideologis eksternal atau

sebuah model kultural tertentu mengenai relasi 1laki-laki dan perempuan, melainkan calon

pasangan diarahkan untuk mengenal kebenaran mengenai inklinasi dan kapasitas natural

yang tertanam dalam diri mereka untuk membangun komitmen berelasi sebagai laki-laki

dan perempuan. Potensi natural itu kemudian diungkapkan oleh calon pasangan suami-

istri dalam bentuk pemberian diri timbal-balik melalui kesepakatan nikah. Kesepakatan

nikah inilah yang memiliki nilai yuridis dalam hukum, sehingga kesepakatan 47itu juga

menjadi bagian esensial dari relasi suami-istri.397 Paus Benediktus XVI juga

menggarisbawahi rekomendasi para Uskup peserta Sinode tentang Ekaristi (2005), bahwa

mengingat kompleksitas dari konteks kultural yang dihidupi 8Gereja saat ini, reksa pastoral

pranikah perlu digalakkan secara maksimal, sehingga calon pasangan sungguh-sungguh

dibina dan dipersiapkan dalam mem- verifikasi sikap dan keyakinan mereka mengenai

tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan dalam perkawinan. Persiapan

perkawinan bisa dipandang sebagai sebuah proses discernment terhadap calon pasangan,

agar jangan sampai terjadi 2bahwa peneguhan nikah mereka sekadar digerakkan oleh

dorongan-dorongan emosional atau alasan-alasan superfisial semata, dan akhirnya mereka

tidak mampu mengemban tanggung jawab yang sesungguhnya dari perkawinan.

Kesejahteraan Gereja dan bangsa sangat bergantung pada perkawinan dan pada keluarga



6yang dibentuk atas dasar perkawinan.398 Mengingat semuanya itu, calon pasangan

suami-istri perlu menyediakan waktu yang cukup untuk membekali diri selengkap dan

sebaik mungkin sebelum 2menuju ke jenjang perkawinan. Perumpamaan Yesus berikut ini

memberi pesan yang gamblang akan pentingnya sebuah persiapan yang matang dan

tenang untuk sebuah proyek kehidupan yang besar, termasuk perkawinan. “Sebab

37siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu

membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan

itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya,

jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata: «Orang ini

mulai mendirikan, 397 Benediktus XVI, Alloc. 22 Januari 2011, Loc. Cit. 398 Benediktus XVI,

Seruan Apostolik Sacramentum caritatis, no. 29 (dalam EV 24: 138). tetapi ia tidak sanggup

menyelesaikannya». Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain

tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia

sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang? Jikalau

tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-

syarat perdamaian” (Luk 14:28-32). 15Sebenarnya, di dalam kodeks tidak ada norma apa

pun yang menetapkan bahwa persiapan perkawinan atau reksa pastoral pranikah dituntut

demi keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. 1Paus Yohanes Paulus II

menegaskan bahwa Gereja tidak akan menolak perkawinan orang-orang yang berdisposisi

baik (bene dispositus), sekalipun mereka kurang sempurna dalam mempersiapkan

perkawinan dari sisi rohani atau adikodrati, asalkan orang tersebut memiliki intensi 3yang

benar dan tepat untuk menikah selaras dengan hakikat natural perkawinan itu sendiri.399

Namun, bila kita mencermati krisis pendidikan dalam keluarga dan budaya perceraian yang

melanda masyarakat dewasa ini, maka kursus persiapan perkawinan dan penyelidikan

kanonik menjadi sangat penting dan tak-tergantikan, sehingga sangat dianjurkan 43bagi

setiap pasangan yang akan menikah secara kristiani. Meski bukan merupakan kewajiban

yuridis, namun hal itu tetap merupakan kewajiban moral yang harus diperhatikan, 5tidak

hanya oleh umat dan gembala umat, melainkan juga oleh calon pasangan itu sendiri. Tidak



adanya persiapan khusus yang memadai dalam porsi tertentu bisa memengaruhi

kegagalan suami-istri dalam mengemban komitmen perkawinan 36di kemudian hari.

Dengan kata lain, persiapan perkawinan berfungsi untuk mencegah semaksimal mungkin

nullitas perkawinan pada saat diteguhkan dan mencegah proses pembatalan di kemudian

hari. Tidak adanya penyelidikan kanonik pranikah akan mempersulit tribunal gerejawi untuk

membuktikan adanya cacat hukum mengenai kapasitas yuridis 2atau kesepakatan nikah

pada awal perkawinan. Bagaimanapun juga, reksa pastoral perkawinan 27tidak hanya

ditujukan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah, melainkan lebih luas daripada

itu. 1Dengan kata lain, dukungan terhadap kesetiaan akan sakramen perkawinan

diwujudkan dalam: (a) katekese pranikah mengenai nilai dan makna cinta-kasih suami-istri

dan keluarga, (b) pendampingan keluarga dan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari,

misalnya pastoral keluarga, pelayanan sakramen-sakramen, pendidikan kristiani bagi anak-

anak, family movements, (c) pengadaan direktorium 22oleh para Uskup, (d) pembinaan para

imam dan khususnya para confessor, agar mereka membentuk hati nurani menurut

hukum-hukum 1Allah dan Gereja-Nya mengenai perkawinan dan keluarga Allah, 399 Lih.

Yohanes Paulus II, Alloc. to the Roman Rota 30 Januari 2003, dalam L’Oss.Rom.we 5

Februari 2003, hlm. 7. (e) pemberian formasio doktrinal bagi para petugas pastoral, (f) doa-

doa liturgis bagi mereka yang perkawinannya berada dalam bahaya, dan sebagainya.400 2.

Tahap-tahap persiapan Gereja melihat persiapan 3perkawinan sebagai sebuah proses

panjang, bertahap, dan sinambung, yang berawal dari pengenalan akan berbagai

panggilan hidup kristiani. Bahkan persiapan perkawinan sungguh-sungguh merupakan

masa katekumenat, sebagaimana sudah 55kita lihat dalam bab mengenai pertunangan.

Tujuan akhir dari proses panjang itu ialah agar 24umat beriman mendapat pengajaran

mengenai makna perkawinan kristiani serta tugas suami-istri dan orangtua kristiani (kan.

1063, 10). Mengingat 18proses yang panjang itulah, Gereja membagi persiapan perkawinan

menjadi 3 (tiga) tahap: persiapan jauh, persiapan dekat, dan persiapan langsung.401 Ketiga

tahap ini paralel dan analog dengan ritus inisiasi katekumen dewasa, yaitu pewartaan awal

(pra-katekumenat) yang dilanjutkan dengan masa konsolidasi iman (katekumenat), dan



memuncak pada ritus pembaptisan melalui persiapan langsung (momen iluminasi). 2.1

Persiapan Jauh (Remote Preparation) Persiapan jauh dan umum untuk hidup 1perkawinan

dan keluarga sudah harus diberikan kepada anak-anak, remaja, dan kaum muda (kan. 1063,

10). Pendampingan dan pembinaan sudah harus dilakukan sejak fase awal ketika remaja

mulai merasakan ketertarikan 75pada lawan jenis dan pengalaman awal jatuh cinta.

Persiapan ini terutama dilakukan di 18dalam lingkungan keluarga sendiri oleh orangtua (=

edukasi atau pedagogi keluarga), di sekolah, dan lewat kelompok-kelompok pembinaan

(peer group). Sejak kecil anak-anak sudah harus diarahkan untuk menemukan jati-diri

mereka, 1yang dihiasi dengan kehidupan jiwa yang kaya dan kompleks, serta kepribadian

yang unik dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Masa kanak-kanak adalah saat

untuk menanamkan penghargaan terhadap setiap nilai insani yang autentik, baik dalam

hubungan antar- pribadi maupun sosial, dengan memberikan apa yang perlu untuk

pembinaan karakter, untuk penguasaan diri dan penggunaan secara tepat kecenderungan-

kecenderungan diri, untuk menemukan cara berjumpa dan memandang pribadi dari 75jenis

kelamin lain, dan sebagainya. Selanjutnya, 1bagi orang-orang kristen secara khusus dituntut

pembinaan yang utuh di bidang spiritual dan kateketis, yang dapat menunjukkan bahwa

perkawinan sungguh-sungguh merupakan panggilan dan perutusan, tanpa membuang

kemungkinan bagi anak-anak sendiri untuk mengabdikan 32seluruh hidupnya kepada Allah

melalui panggilan imamat atau religius.402 400 Dewan Kepausan untuk Keluarga, Raccom.

Teniamo ad esprimere, 25 Januari 1997, dalam EV 16: 79. 401 FC, no. 66. 402 FC, no. 66.

Menurut kan. 1063, 10, persiapan ini diwujudkan dengan kotbah dan katekese yang

didukung dengan penggunaan 2sarana-sarana komunikasi sosial, sesuai dengan

kemampuan dan kebutuhan anak-anak. Penanggung jawab utama dan pertama atas

persiapan jauh ini ialah 24para gembala umat (Uskup, imam dan diakon). Setiap pewarta

sabda Allah bertugas menyampaikan 9kepada kaum beriman ajaran magisterium tentang

monogami dan kekukuhan keluarga serta tugas-tugasnya (kan. 768, §2). Kewajiban mereka

ialah 24mengusahakan agar bantuan tersebut diselenggarakan oleh setiap komunitas

gerejawi (keuskupan, paroki). Selama masa pacaran para remaja atau remaja dewasa perlu



didampingi 40dengan baik, sehingga relasi mereka dijauhkan dari pengaruh mentalitas

zaman yang hedonistik, individualistik, egoistik, dan relativistik. 32Dengan kata lain, relasi

pacaran mereka hendaknya terbuka kepada penemuan akan keindahan cinta manusiawi

dan sakramen perkawinan, terarah kepada relasi yang autentik, yang mampu mengikatkan

diri dalam pemberian dan penerimaan diri total lewat komitmen yang permanen dan stabil,

40sehingga mereka tidak jatuh kepada pilihan “pacaran seumur hidup” atau just living

together yang mudah, enak, dan menarik, sebagaimana ditawarkan oleh mentalitas

modern. 2.2 Persiapan Dekat (Proximate Preparation) Persiapan dekat diberikan sebagai

sebuah proses katekumenal kepada pasangan muda-mudi yang sudah bertunangan dan

2sedang mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan, termasuk yang sudah melakukan

cohabitation atau living together sebelumnya. Persiapan dekat dan persiapan langsung

sebaiknya diberikan juga kepada 3pasangan yang akan melakukan konvalidasi perkawinan,

apalagi bila dulunya belum pernah melakukan persiapan perkawinan. Salah satu bagian

pokok dari tahap ini ialah yang dikenal dengan 15Kursus Persiapan Perkawinan atau

Katekese Persiapan Perkawinan (= KPP). Tujuan dari kursus atau katekese ini ialah agar para

calon pasangan nikah memiliki pengetahuan mengenai ajaran moral 12yang benar tentang

perkawinan dan keluarga, serta mendapat pembinaan hati-nurani. Melalui katekese khusus

ini para pasangan diberi beberapa instruksi. Pertama, instruksi 84mengenai apa yang secara

natural dituntut untuk membangun relasi interpersonal antara pria dan wanita sesuai

dengan rancangan Allah tentang perkawinan dan keluarga. Pasangan diantar kepada

pemahaman tentang: relasi perkawinan dalam rangka membuat kesepakatan yang bebas;

ke-satu-an (monogami) dan tak- terputuskannya (indissolubilitas) perkawinan; kehamilan

1yang bertanggung jawab atau Keluarga Berencana; aspek-aspek manusiawi dari

seksualitas suami-istri; 6fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam relasi kepartneran,

dalam keluarga dan dalam masyarakat; dan pendidikan anak-anak.403 Kedua, instruksi

mengenai perkawinan dan keluarga ditinjau dari sudut psikologis, pedagogis, hukum dan

medis. Tema mengenai penyerahan diri timbal-balik seutuhnya dan pengaturan kehamilan

yang bertanggung jawab hendaknya didalami secara khusus dari sudut teologis dan



moral.404 Pada umumnya KPP yang ada sekarang ini terlalu dijejali banyak materi hingga

overloaded. Ini dikarenakan Gereja belum memiliki program pendampingan suami- istri

secara sinambung dan berjenjang, mulai dari sejak sebelum menikah hingga usia

perkawinan yang sudah dewasa. Dengan begitu, KPP menjadi satu-satunya 12pelayanan

pastoral Gereja kepada (calon) pasutri kristiani. Akibatnya semua bahan dikumpulkan atau

dipadatkan dalam satu paket yang terlalu jenuh. Gereja mulai menggalakkan retret atau

rekoleksi bagi pasangan suami-istri. Namun sering kali pelayanan 23itu hanya bisa dinikmati

oleh sebagian kecil calon pengantin. Kursus 14ini tidak boleh berlangsung terlalu pendek,

sehingga terkesan hanya sebagai formalitas belaka. Yang penting ialah bahwa 6materi yang

akan diberikan ditata sebaik-baiknya, dibuat jadwal dan diberi alokasi waktu

secukupnya.405 Ada banyak kemungkinan untuk tempat penyelenggaraan kursus,

bergantung pada ketersediaan tenaga, prasarana dan sarana, misalnya di masing-masing

paroki, per regio, atau per dekenat. Namun, di samping kursus yang bersifat instruksional

dan intelektual tersebut, hendaknya juga diadakan pertemuan berkala 1yang diisi dengan

dialog, diskusi, acara persahabatan, rekoleksi dan doa bersama, dengan keikutsertaan

gembala umat dan katekis.406 Tidak 12bisa dipungkiri bahwa kursus ini menuntut

keterlibatan beberapa ahli dari berbagai kalangan, baik klerus maupun awam, yang bekerja

sebagai tim pembina atau pendamping: ahli di bidang medis, hukum, psikologi, Keluarga

Berencana, pasangan suami-istri kristiani, serta ahli teologi dan moral. Dari antara semua

petugas ini yang paling perlu dipromosikan ialah 11pasangan suami-istri yang telah matang

dan berpengalaman, yakni yang benar-benar telah menghayati sepenuhnya hidup

pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan dan ajaran-ajaran Gereja. Yang kaya akan

pengalaman manusiawi dan kristiani inilah yang sungguh-sungguh bisa menjadi rasul

efektif bagi 3para calon pengantin sampai dengan tahun-tahun pertama pernikahan, untuk

memberi kesaksian mengenai kehidupan keluarga yang penuh konflik dan 403 Dok. La

preparazione, no. 35. 404 Ibid. 405 Frekuensi pertemuan misalnya seminggu penuh, atau

empat kali weekend (Sabtu-Minggu), atau sebulan sekali 18selama satu semester, dan

sebagainya. Bdk. Dok. La preparazione, no. 48 (catatan kaki no. 3). 406 Dok. La



preparazione, no. 37. penderitaan, namun toh membahagiakan kalau dijalani dalam

kesetiaan 1dan kerendahan hati. Para petugas pastoral ini sendiri perlu dibina dan

disiapkan 87dengan baik, agar mereka memiliki ajaran yang sehat dan utuh, setia terhadap

ajaran magisterium Gereja, dan cakap mengajarkannya kepada para calon pengantin. Agar

semua petugas ini dapat bekerja sama secara efektif hendaklah Ordinaris wilayah

mengkoordinasikannya, bila 24perlu juga dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang,

pria dan wanita, yang teruji karena pengalaman serta keahliannya (kan. 1064). 15Hukum

kanonik tidak pernah menuntut KPP ini sebagai syarat keabsahan perkawinan. Namun,

3sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, KPP sangat penting dan tak-tergantikan, dan

bahkan semakin urgen di zaman sekarang ini bagi setiap calon yang akan menikah secara

kristiani. Jadi, KPP tidak memiliki daya wajib yuridis 24yang dikenakan dari luar, melainkan

urgensi dan kepentingannya bersumber dari dalam perkawinan dan dari kebutuhan calon

pasangan nikah itu sendiri. Pengalaman mengajarkan bahwa kaum muda yang

dipersiapkan 21dengan baik untuk menikah, pada umumnya membangun perkawinan dan

keluarga dengan lebih baik daripada yang tidak disiapkan sama sekali. Namun, tidak

dilakukannya KPP tidak menghalangi calon untuk tetap diteguhkan perkawinannya. KPP

10tidak pernah bisa dijadikan suatu kewajiban yang diancam hukuman berupa larangan

atau penolakan untuk menikah. Berdasarkan pengalaman pastoral, KPP sangat penting

7dan bermanfaat bagi sebagian besar pasangan, sehingga sebaiknya jangan didispensasi

jika tidak karena alasan yang berat secara proporsional. Jika karena alasan yang berat

“persiapan dekat” tidak bisa dilaksanakan, maka hendaknya pastor paroki atau

penanggungjawab lain mengusahakan kesempatan khusus untuk memberikan pemahaman

secukupnya mengenai aspek doktrinal, moral dan sakramental dari paket “persiapan

dekat”, dan kemudian langsung memasukkan mereka pada kelompok “persiapan

langsung”. 2.3 Persiapan Langsung (Immediate Preparation) “Persiapan langsung”

merupakan persiapan tahap akhir, yang dilakukan pada bulan atau minggu-minggu

terakhir sebelum perayaan sakramen perkawinan. Aspek spiritual dan sakramental sangat

ditekankan dalam masa persiapan ini, sehingga hal ini memberi arti yang baru, isi dan



format yang baru pada persyaratan yuridis 7yang dituntut oleh hukum kanonik. Menurut

Paus Yohanes Paulus II persiapan ini semakin perlu didesakkan kepada pasangan tunangan

yang masih menunjukkan kekurangan dan kesulitan dalam memahami doktrin gerejawi

maupun dalam praktik hidup kristiani.407 407 FC, no. 66. Persiapan ini merupakan

kelanjutan atau puncak dari “persiapan dekat”. Bahkan, persiapan ini bisa merupakan satu-

satunya persiapan bagi pasangan yang 9karena alasan wajar tidak bisa mengikuti seluruh

proses persiapan sejak awal. Persiapan langsung menjadi kesempatan emas untuk memulai

4pastoral perkawinan dan keluarga yang berkelanjutan hingga pascanikah. Warna dan

semangat masa persiapan ini tetaplah sebuah perjalanan iman, yang analog dengan

katekumenat. Karena itu, tujuan utama dari persiapan langsung ini ialah pemahaman yang

mendalam mengenai 1misteri Kristus dan Gereja-Nya, mengenai arti dari rahmat dan

tanggung jawab perkawinan kristiani, dan agar pasangan kelak berpartisipasi secara sadar

dan aktif dalam liturgi perkawinan.408 Dewan Kepausan untuk Keluarga merinci lebih lanjut

tujuan dan isi persiapan tahap akhir itu sebagai berikut.409 a. Membuat sintese doktrinal,

8moral dan spiritual dari tahap-tahap sebelumnya, sekaligus melengkapi kekurangan yang

mungkin ada. b. Pertemuan doa atau retret untuk 3para calon pengantin, agar lewat

perjumpaan dengan Tuhan mereka dapat menggali keindahan dan kekayaan hidup doa. c.

Penerimaan sakramen Tobat, Ekaristi dan Krisma (bdk. kan. 1065, §§1-2). d. Katekese

mengenai ritus perkawinan, di mana kedua mempelai terlibat aktif dalam mempersiapkan

liturgi sakramen perkawinan. Menurut kan. 1063, 30, salah satu sarana agar 5suami-istri

menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur

antara Kristus dan Gereja-Nya ialah perayaan liturgi perkawinan yang khidmat. Perayaan

2sakramen perkawinan adalah momen pokok di mana suami-istri merayakan iman mereka,

dan sekaligus mewartakan di tengah-tengah Gereja “kabar gembira” cinta-kasih suami-istri.

Suami-istri menjadi pelaku perayaan dan sekaligus pewarta sabda Allah. Dengan demikian,

perayaan sakramen perkawinan menjadi “sabda Allah” yang menjelmakan dan mewujudkan

karya kebijaksanaan dan 19kasih Allah terhadap suami-istri, yakni untuk berpartisipasi

secara riil dalam cinta-kasih Allah terhadap umat manusia. e. Wawancara dalam rangka



penyelidikan kanonik. 3. Calon Pasangan dengan Kebutuhan Pastoral Khusus Tidak jarang

pastor-paroki menghadapi calon pasangan 16nikah yang memiliki kebutuhan pastoral

khusus berdasarkan situasinya yang sulit, unik, dan sensitif, sehingga menuntut adanya

pelayanan pastoral yang lebih khusus, atau lebih intensif dan ekstensif. Pastor-paroki perlu

mendengarkan mereka secara aktif, tidak menghakimi dan tidak otoritatif. Sambil

menunjukkan empati 1yang besar terhadap mereka, pastor- 408 Ibid. 409 Dok. La

preparazione, no. 50. Bdk. FC, no. 51. paroki 25harus berani mengambil tindakan yang

terbaik bagi kesejahteraan calon pasangan dan juga bagi kesejahteraan seluruh Gereja di

kemudian hari.410 a. Pasangan Usia Remaja Perkawinan adalah pilihan dan 12komitmen

seumur hidup yang menuntut tingkat kematangan tertentu dari calon pasangan. Karena

itu, kiranya masuk akal mengkhawatirkan pasangan yang masih berusia belasan tahun,

serta meragukan bahwa mereka kurang matang secara emosional, spiritual, atau

intelektual, dan barangkali belum mandiri secara finansial untuk mengemban hak,

kewajiban, 1dan tanggung jawab perkawinan dan keluarga. Meski tidak adil melarang

mereka untuk menikah, namun izin untuk menikah baru diberikan sesudah dilakukan

diskusi luas dan mendalam antara pastor-paroki dan calon pasangan, berkonsultasi dengan

orangtua 7dari kedua pihak, evaluasi dan konseling pada seorang konselor yang

profesional.411 b. Kehamilan Pranikah Kehamilan pranikah seharusnya tidak menjadi faktor

penentu satu-satunya untuk menikah. Hamil sebelum menikah membuat stress dan

bingung 2pihak-pihak yang bersangkutan. Pendekatan pastoral perlu dilakukan agar

pasangan memilih perkawinan secara bebas dan demi 23perkawinan itu sendiri, bukan

semata-mata karena kehamilan atau demi status anak. Kadang-kadang berdasarkan intuisi

dan kebijaksanaannya 2pastor- paroki perlu mengatakan bahwa untuk saat ini keputusan

untuk menikah bukanlah yang terbaik. Dianjurkan agar pasangan melakukan konseling

pada seorang ahli.412 c. 4Perkawinan Campur Perkawinan campur, baik beda-Agama

maupun beda-Gereja, sering kali menciptakan ketegangan dan konflik di antara kedua

pasangan dan kedua keluarga mereka, terutama ketika mereka harus memilih dan

menentukan tata-peneguhan nikah. Pastor-paroki dan seluruh umat melakukan



penggembalaan tidak hanya kepada pihak yang Katolik saja, melainkan juga kepada pihak

yang non-Katolik. 10Dalam kasus ini pelayanan pastoral memiliki corak diplomatis,413 agar

kedua pasangan tidak semakin bersitegang untuk kemudian mengambil jalan sendiri-

sendiri bagi peneguhan nikah mereka, melainkan tetap bersatu untuk saling menghargai

perbedaan dan menghormati hati nurani 7orang lain, serta mengambil “satu jalan” terbaik

untuk ditempuh bersama- sama, dengan tetap mengecualikan perkawinan ganda yang

dilarang oleh hukum (kan. 410 F. Gavin, Pastoral Care in Marriage Preparation (can. 1063).

History, 48Analysis of the Norm and its Implementation by some Particular Churches, Ed.

Pont. Univ. Gregoriana, Roma 2004, hlm. 175. 411 Ibid., hlm. 175-176. 412 Ibid., hlm. 176.

413 P. Wirasmohadi Soerjo, Il Matrimonio con la Dispensa dall’Impedimento di Disparità di

Culto. I problemi e le soluzioni nella diocesi di Bandung, Indonesia, Pont. Univ. Urbaniana,

Roma 2005, hlm. 83. 1127, §3). Kepada pihak non-Katolik pastor-paroki melakukan

pendekatan personal dan bijaksana, khususnya ketika menjelaskan ajaran Katolik mengenai

8perkawinan yang monogam dan tak-terputuskan yang harus dihidupi bersama dengan

pasangannya yang Katolik (kan. 1125, 30), juga ketika memberitahu serta menjelaskan arti

dan maksud dari 21janji pihak Katolik (kan. 1125, 10-20), dan ketika menjelaskan arti dan

implikasi dari perayaan nikah gerejawi.414 d. Pengalaman Perkawinan Sebelumnya 4Yang

dimaksud di sini tentu saja bukanlah ikatan nikah sebelumnya yang masih ada, yang jelas

merupakan halangan nikah yang sifatnya menggagalkan perkawinan (lih. kan. 1085, §§1-2).

Yang dimaksudkan ialah bahwa sekalipun perkawinan terdahulu sudah diputus oleh

kematian atau oleh otoritas Gereja, atau sudah dianulasi, namun 11pasangan yang mau

menikah lagi barangkali merupakan pihak yang kesepakatan nikahnya mengalami cacat

hukum dalam perkawinan sebelumnya. Bisa jadi pasangan tersebut terkena 4larangan

untuk menikah, yang dijatuhkan oleh pengadilan gerejawi dalam putusan nulitas, karena

menjadi penyebab gagalnya atau tidak sahnya perkawinan sebelumnya. Barangkali juga

11pasangan yang mau menikah lagi mengalami trauma tertentu dari pengalaman

sebelumnya, sehingga menyimpan harapan dan cita-cita tertentu untuk perkawinan kedua.

e. Pasangan Cohabitation Jumlah 3pasangan yang sudah hidup bersama seperti layaknya



suami-istri sebelum pernikahan gerejawi (pre-marriage cohabitation) semakin hari semakin

bertambah. Kiranya perlu hati-hati dan bijaksana memperlakukan mereka 2dalam persiapan

perkawinan. 1Di satu pihak tidaklah bijaksana secara pastoral menuntut mereka

meninggalkan praktik hidup bersama itu sebagai persyaratan untuk mengikuti persiapan

perkawinan, apalagi bila sudah ada anak dari relasi mereka. Di lain pihak gembala umat

perlu menjelaskan kepada mereka bahwa cara hidup mereka bertentangan dengan ajaran

Gereja mengenai sakramen perkawinan dan moral seksual. Pastor-paroki bisa mengambil

beberapa kebijakan pastoral berdasarkan situasi-kondisi pasangan yang bersangkutan dan

konteks umat setempat, misalnya (a) mengajak pasangan 38untuk memikirkan kembali cara

hidup mereka dalam terang ajaran Gereja, tanpa membuat tuntutan khusus, (b) 1mengajak

mereka untuk “pisah ranjang” meski serumah, dan pantang relasi seksual hingga sesudah

peneguhan nikah, (c) bila mereka meneruskan cohabitation sehingga memberi kesan kuat

pada umat bahwa mereka sudah “suami-istri”, maka upacara peneguhan nikah harus

dilaksanakan 14dengan cara yang sangat sederhana dan kecil- kecilan, seperti konvalidasi.

414 Gavin, Op. Cit., hlm. 176. Jadi, cohabitating couples tetap diberi persiapan yang efektif

dengan sabar, pengertian, dan kelemahlembutan. Mereka disambut dengan cinta-kasih

injili, namun mata mereka juga perlu dibukakan terhadap tuntutan injil 4yang lain, yakni

kepenuhan komitmen dan kesetiaan. Kehendak mereka untuk mengakhiri cohabitation

dengan menikah secara resmi patutlah dihargai setinggi-tingginya, 14karena mereka ingin

menghayati komitmen perkawinan dengan sepenuh-penuhnya dan secara definitif.415

Meski demikian, pastor-paroki perlu melakukan penyelidikan 30yang lebih khusus

dibandingkan dengan pasangan lain, khususnya berkaitan dengan kesepakatan nikah dan

tujuan menikah. Beberapa pertanyaan berikut ini kiranya cukup membantu.416 - Mengapa

Anda dulu memilih 12hidup bersama tanpa ikatan nikah? Dengan perkawinan yang akan

datang ini komitmen macam apa yang ingin Anda wujudkan, yang berbeda dengan

komitmen saat hidup bersama sebelumnya? - Bagaimana keluarga Anda dan masyarakat

sekitar menanggapi cara hidup Anda 52ini? Sejauh mana perasaan dan tanggapan mereka

itu memengaruhi pilihan dan keputusan Anda saat ini? - Apakah alasan Anda untuk



menikah sekarang ini? Apakah Anda bebas menghendaki perkawinan ini? Apakah tekanan

keluarga atau anak-anak merupakan alasan utama untuk menikah? - Makna 22apa yang

Anda pelajari dari pengalaman hidup bersama? Bagaimana Anda mengharapkan relasi

Anda bertumbuh dan berubah di kemudian hari? Bagaimana Anda mengelola dan

memecahkan konflik selama hidup bersama? - Apakah Anda memahami keprihatinan

Gereja 38terhadap cara hidup Anda selama ini? - Apakah arti sakramen perkawinan bagi

Anda? - Saat ini apakah yang Anda bayangkan akan menjadi penghalang bagi Anda untuk

mewujudkan perkawinan seumur hidup? Apakah janji 3kesetiaan terhadap pasangan

merupakan tantangan khusus bagi Anda? 4. Penyelidikan kanonik Kan. 1066 menetapkan:

“Sebelum 24perkawinan diteguhkan, haruslah pasti bahwa tiada suatu hal menghalangi

peneguhannya yang sah dan halal”. Kepastian semacam ini bisa didapat lewat apa 28yang

sekarang dikenal dengan “penyelidikan kanonik” (prematrimonial examination), yakni

wawancara terhadap masing-masing calon secara terpisah dengan pertanyaan-pertanyaan

yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya kodeks menetapkan 415 Gavin, Op. Cit., hlm.

178-180. 416 Ibid., hlm. 127-128. bahwa 7Konferensi para Uskup di setiap negara bertugas

menentukan norma-norma dan cara-cara yang tepat mengenai penyelidikan tersebut (kan.

1067). Prosedur ini memiliki nilai dan tujuan yuridis semata-mata, karena dimaksudkan

untuk mem- verifikasi “status bebas” (status liber) dari masing-masing pasangan, 1untuk

menjamin kebebasan dan keutuhan kesepakatan nikah, keselarasan antara kehendak untuk

menikah 4dengan hakikat, tujuan dan sifat hakiki perkawinan, tidak-adanya halangan yang

sifatnya menggagalkan dan syarat-syarat yang dicantumkan dalam kesepakatan. Singkat

kata, penyelidikan kanonik dilakukan untuk menjamin peneguhan nikah yang sah, legitim

dan halal dalam semua unsurnya (kan. 1113, 1066). Dengan demikian, ditinjau dari sudut

yuridis penyelidikan kanonik merupakan bagian paling penting dari “persiapan langsung”.

Biasanya penyelidikan kanonik merupakan penutup dari persiapan langsung. Wawancara

terpisah 21untuk penyelidikan kanonik bisa didahului atau ditutup dengan pembicaraan

bersama kedua calon. Menurut 7Paus Benediktus XVI, penyelidikan kanonik bukanlah

sebuah formalitas atau tahapan birokratis belaka, melainkan sebuah peluang pastoral yang



perlu dilakukan secara serius dan penuh perhatian, di mana para gembala umat membantu

para calon-nikah untuk menemukan kebenaran mengenai 9dirinya sendiri, serta kebenaran

mengenai panggilan insani dan kristianinya kepada hidup menikah. Dalam suasana dialog

yang penuh keterbukaan, para pastor menyadarkan calon-nikah 23bahwa merekalah yang

pertama dan terutama memiliki kepentingan dan kewajiban di dalam hatinurani mereka

untuk merayakan perkawinan yang sah. Dengan demikian, penyelidikan kanonik menjadi

sebuah langkah pastoral pertama yang efektif untuk menghindari nulitas perkawinan di

kemudian hari. Paus selanjutnya memprihatinkan praktik anulasi perkawinan yang begitu

gampang, yang dilakukan berdasarkan kurangnya persiapan nikah yang memadai atau

tidak-adanya 2penyelidikan kanonik yang serius sebelum pernikahan. Ini merupakan

lingkaran setan yang harus diputus.417 Tidak semua alasan dan dasar untuk deklarasi

nulitas perkawinan bisa ditemukan dan diidentifikasi 23pada saat calon pasangan

mempersiapkan perkawinan. 6Memang ada hal-hal dari persiapan perkawinan yang kiranya

relevan untuk diangkat dan diselidiki dalam proses anulasi, yang bisa mengindikasikan

adanya cacat kesepakatan nikah, misalnya upaya penundaan atau bahkan pembatalan

rencana perkawinan dengan alasan yang spesifik, entah 26oleh salah satu pihak maupun

kedua pihak, ataupun oleh kedua keluarga, pertengkaran di antara kedua pihak,

pertengkaran dengan melibatkan pihak ketiga, dan sebagainya. Namun, presumsi pribadi

yang tidak berdasar dan tidak terbukti, entah dari pastor sendiri ataupun dari umat,

mengenai kualitas pribadi calon pasangan, tidaklah menjadi alasan untuk 22menolak

perkawinan, dan tidak menjadi 417 Benediktus XVI, Alloc. 22 Januari 2011, Loc. Cit. dasar

untuk anulasi perkawinan di kemudian hari. Sebagai contoh, seorang pastor memiliki

asumsi bahwa pada zaman modern sekarang ini umumnya orang-orang tidak memiliki

kematangan 2yang cukup untuk menikah, sehingga tidak-adanya persiapan perkawinan

atau penyelidikan kanonik membuat perkawinan itu tidak sah. Kiranya 6hal ini tidak

tepat.418 4.1 Bahan dan isi Karena bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa tidak

ada satu hal pun yang menghalangi pernikahan secara sah dan halal, penyelidikan kanonik

berkisar terutama pada 3 (tiga) bidang hakiki 2yang menentukan sahnya pernikahan, yaitu



halangan-halangan nikah, kesepakatan nikah, dan tata-peneguhan kanonik. Selain itu,

pastor-paroki juga menyelidiki apakah 5untuk perkawinan tertentu ada larangan- larangan

lain yang menuntut izin khusus atau nihil obstat demi halalnya perkawinan. 4.1.1 Berkaitan

dengan halangan nikah Sebelum perkawinan diteguhkan, haruslah pasti 2bahwa tiada

suatu hal menghalangi peneguhannya yang sah dan halal (kan. 1066). Hukum Gereja

menentukan norma- norma mengenai halangan nikah, yang dijabarkan dalam kan.

1083-1094. Halangan- halangan tersebut bersifat menggagalkan perkawinan dan membuat

seseorang 5yang terkena halangan itu tidak mampu menikah secara sah (kan. 1073), kecuali

mendapat 7dispensasi menurut norma hukum.419 Di dalam penyelidikan kanonik pastor-

paroki memastikan ada-tidaknya semua halangan itu. Jika ada, hendaknya ia

mempertimbangkan apakah layak dan bisa dimintakan dispensasi atau tidak. a. 2Umur atau

tempat dan tanggal lahir. 23Hal ini tidak hanya ditanyakan secara lisan, namun juga perlu

dicocokkan dengan dokumen autentik (bukan dokumen asli palsu), misalnya Akte

Kelahiran, KTP, surat baptis terbaru (minimal 3 bulan terakhir), atau dokumen publik

lainnya. Dari sini pastor-paroki bisa melihat 2apakah yang bersangkutan terkena halangan

usia atau tidak (kan. 1083). Atau sekalipun sudah mencukupi umur kanonik, yang

bersangkutan menampakkan diri masih belum dewasa, sehingga perkawinan tersebut perlu

diketahui atau mendapat persetujuan orangtuanya, dan pastor paroki perlu mendapatkan

izin dari Ordinaris wilayah untuk meneguhkannya (kan. 1071, §1, 60; bdk. juga kan. 1072,

1083, §2). b. Agama atau Gereja. Berkaitan dengan itu ditanyakan pula tempat dan tanggal

pembaptisan yang telah diterima. Jawaban lisan perlu dicocokkan dengan surat baptis

autentik dan KTP. Hal ini untuk memastikan apakah perkawinan yang 418 Bdk. Benediktus

XVI, Alloc. 22 Januari 2011, Loc. Cit. 419 Baca selanjutnya Tjatur Raharso, Halangan-

halangan Nikah, hlm.86-212. akan diteguhkan itu sakramental antara dua orang yang

dibaptis ataukah ada halangan beda agama (kan. 1086). Jika yang akan menikah ialah

seorang Katolik dan seorang baptis non-Katolik, perkawinan tersebut dilarang menurut

hukum, namun larangan tersebut dicabut dengan izin dari Ordinaris wilayah, setelah pastor

paroki melakukan perlindungan dan penjaminan terhadap iman pihak Katolik serta



pembaptisan dan pendidikan anak dalam Gereja Katolik (kan. 1124-1125). Menurut

kebutuhan dan penilaiannya yang bijak, pastor paroki bisa menanyakan lebih lanjut apakah

1yang telah dibaptis atau diterima dalam Gereja Katolik tersebut telah atau pernah

meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan resmi atau tidak. Sebab kan. 1071, §1, 40

menetapkan bahwa 5kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin dari Ordinaris wilayah,

janganlah seseorang meneguhkan perkawinan orang yang telah meninggalkan iman

Katolik secara terbuka. c. Hubungan darah dengan calon pasangan. Jawaban lisan

mengenai 1hal ini perlu dicocokkan dengan biodata orangtua sendiri dan orangtua calon

pasangan, dengan surat baptis, atau Akte Kelahiran. 2Hal ini untuk memastikan ada-

tidaknya halangan hubungan darah antara kedua pihak, dan jika ada apakah halangan itu

bisa atau perlu didispensasi (kan. 1091). Jika ada, pastor paroki bersama yang bersangkutan

menentukan garis dan tingkat hubungan tersebut.420 d. 13Ikatan perkawinan sebelumnya.

Yang bersangkutan ditanya apakah pernah menikah sebelumnya. Perlu ditanyakan

pernikahan sebelumnya 7dengan cara apa, kapan dan dengan siapa: di Gereja Katolik, di

agama lain, secara adat, secara sipil saja, dan seterusnya? Selain itu juga ditanyakan apakah

perkawinan pertama sudah dibatalkan atau diputus, kapan 2dan oleh siapa: oleh Gereja

Katolik sendiri, Pengadilan Negeri, cara lain, atau oleh kematian? Surat dan dokumen

autentik mengenai penceraian sipil atau putusan nulitas perkawinan, dan juga surat

kematian harus didapatkan dan diperiksa. Semua ini untuk menentukan apakah seseorang

memiliki status liber ataukah masih terikat pernikahan sebelumnya, sehingga terhalang

untuk menikah lagi (kan. 1085). e. Hubungan semenda. Calon pengantin perlu ditanya

apakah memiliki hubungan semenda dengan calon pasangannya (mertua, anak tiri, cucu

tiri, dan sebagainya). Hal ini untuk memastikan ada-tidaknya halangan hubungan semenda

untuk perkawinannya (kan. 1092). f. Anak adopsi. Pastor paroki menanyakan apakah yang

bersangkutan adalah anak adopsi dari calon pasangannya. Adopsi dalam pengertian apa?

Hal ini bisa dilihat dari surat bukti adopsi, surat baptis, atau Akte Kelahiran. Dengan

demikian bisa 420 Untuk membuat serta menghitung garis dan tingkat hubungan darah,

lih. Tjatur Raharso, Halangan-halangan Nikah, hlm. 192-197; 239-241. dipastikan bahwa



tidak ada halangan pertalian hukum untuk perkawinan itu (kan. 1094). g. Halangan-

halangan lain juga perlu ditanyakan menurut kebijakan pastor-paroki sendiri, setelah

71melihat kebutuhan dan dengan memerhatikan keadaan calon yang bersangkutan.

Halangan-halangan lain itu ialah impotensi (kan. 21084), tahbisan suci (kan. 1087), kaul

kemurnian dalam tarekat religius (kan. 1088), penculikan (kan. 1089), tindakan kriminal

coniugicide (kan. 1090), dan kelayakan publik (kan. 1093). Adanya halangan nikah tidak

hanya didapat secara pasti dari surat atau dokumen publik, atau dari pengakuan pihak-

pihak 3yang akan menikah itu sendiri, melainkan juga dari komunitas umat beriman. Setiap

rencana pernikahan biasanya diumumkan di gereja, entah 7secara lisan maupun tertulis dan

terpampang di papan pengumuman gereja. Maksudnya ialah agar umat mengetahui

rencana perkawinan tersebut 2dan ikut serta mempersiapkan perayaan perkawinan secara

sah dan halal. Kan. 1069 menetapkan: “Semua 24orang beriman wajib melaporkan

halangan, bila mengetahuinya, kepada pastor paroki atau Ordinaris wilayah, sebelum

perkawinan dilangsungkan”. 4.1.2 Berkaitan dengan Kesepakatan Nikah Kita sudah melihat

bahwa kesepakatan nikah 2adalah unsur konstitutif yang menciptakan perkawinan.

Sekalipun kesepakatan nikah yang sesungguhnya baru dinyatakan atau saling diberikan

oleh pasangan pada saat peneguhan nikah, dalam penyelidikan kanonik pastor-paroki

perlu menanyakan beberapa pokok mengenai kesepakatan nikah calon pengantin,

sehingga dalam peneguhan nikah nanti masing- masing pasangan memberikan

kesepakatan nikah sebagai perbuatan kehendak yang sadar dan bebas untuk saling

menyerahkan diri dan saling menerima dalam rangka membentuk perkawinan dengan

perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (kan. 1057). a. Apakah calon dalam keadaan

ditahan atau diculik. Selain untuk memastikan ada- tidaknya halangan penculikan (kan.

1089), pertanyaan ini 6juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon menikah dengan

pasangannya menurut kehendak bebasnya sendiri (bdk. kan. 1101, 1103). b. Apakah calon

mengetahui dan 13sekaligus menghendaki perkawinan sebagai kebersamaan dalam suka-

duka seluruh hidup (kan. 1055, §1). c. Apakah calon pengantin mengetahui dan sekaligus

menghendaki kesejahteraan suami-istri sebagai tujuan perkawinannya dengan



pasangannya (kan. 21055, § 1). d. Apakah calon mengetahui dan sekaligus menghendaki

kelahiran dan pendidikan anak sebagai tujuan perkawinannya (kan. 1055, §1). e. Apakah

calon memahami bahwa menurut hakikatnya 5perkawinan itu dengan satu pasangan saja

(monogam), dan apakah ia sekaligus menghendaki perkawinan monogam itu dengan

pasangannya (kan. 1056). Pastor paroki bisa 3menggali lebih dalam pemahaman dan

mentalitas yang bersangkutan, khususnya bila calon sudah pernah menikah sebelumnya

atau memiliki keyakinan agama yang mengajarkan dan memperbolehkan poligami. f.

Apakah calon memahami 4bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup dan bersifat tak-

terputuskan (indissoluble), dan apakah ia sekaligus menghendaki perkawinan yang tak-

terputuskan itu dengan pasangannya (kan. 1056). g. 2(jika kedua calon sudah dibaptis)

Apakah calon mengetahui dan sekaligus menghendaki perkawinannya sebagai sakramen

(kan. 1055, §2, 1099). h. Apakah calon benar-benar mau menikah dengan pasangannya ini

13dan bebas dari ketakutan, paksaan, atau ancaman dari siapapun, misalnya dari

pasangannya sendiri atau keluarga pasangan, dari orangtuanya sendiri (kan. 1097, 1103). i.

Apakah calon menuntut persyaratan tertentu terhadap pasangannya untuk melangsungkan

perkawinan ini (kan. 1102). Jawaban diharapkan tidak sekadar “ya” atau “tidak”. Pada butir-

butir pertanyaan tertentu diharapkan yang bersangkutan mampu menjelaskan pokok-

pokok pandangannya secara ringkas. Menurut kebijakan dan discernment-nya sendiri, serta

memerhatikan latar-belakang keluarga, pendidikan, sosio-kultural dan umur dari calon

yang bersangkutan, pastor-paroki 30dapat mengajukan pertanyaan untuk penjajagan atau

pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya, dari jawaban-jawaban yang didapat pastor- paroki

dapat menilai dan membuat catatan mengenai: (a) kejujuran, (b) kebebasan, (c)

kemampuan yang cukup dalam 4menggunakan akal budi, (d) kemampuan membentuk

pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, dan (e)

kemampuan kejiwaan dari calon yang bersangkutan untuk mengemban kewajiban-

kewajiban hakiki perkawinan. 4.1.3 Berkaitan dengan tata-peneguhan nikah Kan. 1108

menetapkan bahwa 5perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris

wilayah atau pastor paroki, atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu



dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi (§ 1). Selanjutnya,

74peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan

mempelai serta menerimanya atas nama Gereja (§ 2). Untuk dapat memenuhi ketentuan

tersebut, pastor paroki menanyakan kepada masing-masing calon: a. 13Alamat aktual atau

yang sekarang ini, dan sudah berapa lama tinggal di alamat tersebut. Hal ini penting untuk

menentukan domisili atau kuasi-domisili dari calon pengantin (lih. kan. 102). Dari 7domisili

atau kuasi-domisili dapat ditentukan apakah seseorang adalah penduduk, penduduk

sementara, tamu ataukah pengembara (kan. 100). Selanjutnya, 13domisili atau kuasi-

domisili paroki menentukan siapakah yang merupakan gembala (Ordinaris wilayah atau

pastor paroki) dari calon tersebut dan yang berwenang meneguhkan pernikahannya (bdk.

kan. 107, 1108, 1110, 1115). Jika calon belum genap tiga bulan tinggal di domisili atau

kuasi- domisili aktual, selain di paroki sekarang pengumuman nikah harus juga dilakukan di

paroki domisili atau kuasi-domisili sebelumnya.421 Domisili atau kuasi-domisili

menentukan juga paroki tempat perkawinan itu harus dilangsungkan. Kan. 1115

menetapkan bahwa 24perkawinan hendaknya dilangsungkan di mana salah satu pihak dari

mempelai memiliki domisili, atau kuasi-domisili, atau kediaman sebulan, atau jika mengenai

pengembara, di paroki tempat mereka sedang berada. Dengan izin 13Ordinaris atau pastor

parokinya perkawinan dapat dilangsungkan di tempat lain. Dalam kaitan ini juga perlu

ditanyakan apakah calon adalah anggota sebuah paroki personal (bdk. kan. 518). Jika ya, ia

dapat dinikahkan 1secara sah oleh Ordinaris dan pastor dari paroki personal itu (kan. 1110).

b. 2Agama atau Gereja. Ini juga penting untuk menentukan apakah perkawinan yang akan

diteguhkan itu sakramental antara sesama Katolik, sakramental beda-Gereja, atau non-

sakramental karena campur beda-agama. Mengenai kawin campur beda-agama atau beda-

Gereja, pastor-paroki dan kedua mempelai harus membicarakan bersama- sama mengenai

peneguhan publiknya, 4agar tidak terjadi perkawinan ganda yang dilarang oleh hukum

kanonik. “Dilarang, 5baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1,

mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk

menyatakan atau memperbarui kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan



perayaan keagamaan, di mana peneguh Katolik dan pelayan tidak Katolik menanyakan

kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri”

(kan. 1127, §2). Selain itu, pastor-paroki meminta pernyataan 21janji pihak Katolik untuk

bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan akan berbuat segala sesuatu dengan

sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dalam Gereja Katolik. Mengenai 5janji dan

kewajiban pihak Katolik itu pihak non-Katolik hendaknya diberi tahu pada 421 Statuta

Keuskupan Regio Jawa 1995, pasal 115, 30. waktunya (kan. 1125). Mengenai kawin campur

beda-Gereja, pastor paroki dan 24kedua calon mempelai mempertimbangkan dan

memutuskan apakah bisa dilakukan pernikahan ekumenis, ataukah harus memintakan

dispensasi dari tata-peneguhan kanonik. Selain ketiga unsur hakiki demi sahnya

perkawinan 13itu, dalam penyelidikan kanonik pastor-paroki juga mengupayakan segala

sesuatu demi halalnya perkawinan yang akan diteguhkan itu. Untuk itu ia harus menyelidiki

apakah ada larangan-larangan untuk perkawinan itu, ataukah ada izin-izin dan nihil obstat

yang dibutuhkan, 7baik yang ditentukan oleh hukum kanonik maupun oleh hukum sipil.

Kan. 1071 13memuat daftar perkawinan yang dilarang untuk diteguhkan tanpa izin dari

Ordinaris wilayah, kecuali dalam keadaan darurat.422 4.2 Pelaksana dan cara Menurut

norma kan. 1070 penyelidikan kanonik 23harus dilakukan oleh pastor- paroki yang memiliki

kewenangan untuk meneguhkan perkawinan itu sendiri. 13Dengan kata lain, pastor itu ialah

pastor dari paroki di mana salah satu pihak memiliki domisili atau kuasi-domisili, atau

kediaman sebulan, atau jika mengenai pengembara di paroki di mana ia sedang berada

(kan. 1115). Jika calon nikah memiliki beberapa paroki sekaligus berdasarkan beberapa

domisili atau kuasi-domisili yang dimilikinya secara legitim (kan. 107, §1), maka ia juga

memiliki beberapa pastor-paroki yang berwenang meneguhkan perkawinannya. Karena itu,

ia dapat memilih salah satu dari para pastor- paroki itu untuk meneguhkan perkawinannya,

dan sekaligus melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Pilihan bebas sepenuhnya

diberikan kepada pasangan itu sendiri, jika kedua mempelai sama-sama Katolik. Namun,

hendaknya diprioritaskan pastor- paroki dari pihak perempuan.423 Sedangkan dalam

perkawinan campur penyelidikan kanonik menjadi wewenang pastor-paroki dari pihak



Katolik (kan. 1121, §3). Penyelidikan kanonik pranikah sebenarnya tidak direservasi hanya

bagi para pastor- paroki, karena tindakan itu bukanlah merupakan pelaksanaan kuasa

kepemimpinan gerejawi, apalagi pelaksanaan kuasa tahbisan. Asistensi 5untuk meneguhkan

perkawinan pun dapat didelegasikan kepada seorang pria awam, yaitu bila tidak ada imam

atau diakon di wilayah keuskupan, dengan menepati syarat-syarat yang ditentukan oleh

hukum kanonik (lih. kan. 1112, §§1-2). Memang perlu dibedakan antara peneguhan nikah

dan penyelidikan kanonik pranikah. Peneguhan nikah selalu bisa didelegasikan 7menurut

norma hukum (lih. kan. 1108, §1; 1111, §§1-2; 1113; 1114). Sedangkan penyelidikan kanonik

pranikah pada umumnya dan dalam keadaan normal tidak 422 Lih. Tjatur Raharso,

Halangan-Halangan Nikah, hlm. 15-35. 423 45Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, pasal

113, 30. didelegasikan, mengingat pentingnya dan seriusnya penyelidikan itu demi sah dan

halalnya pernikahan, serta demi pelayanan pastoral pranikah yang spesifik. Kan. 1070

memungkinkan penyelidikan kanonik 13dilakukan oleh orang lain, yakni bukan oleh pastor-

paroki yang berwenang atau bertugas meneguhkan perkawinan itu. Tidak jelas siapa yang

dimaksud dengan “orang lain” itu. Pastor-paroki lain, imam atau diakon lain, ataukah juga

awam? Tidak seperti peneguhan nikah, di sini norma universal tidak memberikan ketentuan

yang jelas mengenai kemungkinan pendelegasian penyelidikan kanonik pranikah, misalnya

kepada diakon atau awam. Kan. 1070 menggunakan ungkapan alius quam parochus, yang

bisa berarti “orang lain yang bukan pastor-paroki yang bertugas meneguhkan” atau “

selain/berbeda dengan pastor- paroki yang bertugas meneguhkan”. Makna yang kedua ini

lebih mendekati doktrin kanonik 14yang dianut oleh kebanyakan kanonis. Karena itu,

“orang lain” pertama-tama diartikan pastor-paroki di mana calon nikah bertempat tinggal,

namun ia bukanlah pastor-paroki yang akan meneguhkan perkawinan. Ada beberapa

kemungkinan dalam hal ini, yaitu (a) pastor-paroki 13berdasarkan beberapa domisili atau

kuasi-domisili yang dimiliki calon nikah, (b) pastor-paroki berdasarkan kediaman sebulan

dari calon nikah, (c) pastor-paroki di mana calon nikah (= pengembara) de facto sedang

berada (bdk. kan. 1115). Para Uskup regio Jawa condong untuk menafsirkan seperti itu.

Ditegaskan bahwa 2kewajiban untuk melakukan penyelidikan kanonik itu tetap pada pastor



dari tempat kediaman mempelai, meskipun perkawinan dilangsungkan di tempat lain. Jika

salah seorang dari calon mempelai sulit untuk dapat menghadap pastor tersebut,

penyelidikan dapat diserahkan kepada pastor dari tempat ia sedang berada. Pastor

tersebut hendaknya selekas mungkin mengirimkan 13formulir penyelidikan kanonik yang

telah diisi itu kepada pastor yang akan meneguhkan perkawinan.424 Bila seorang imam

atau diakon mendapat delegasi khusus untuk meneguhkan perkawinan tertentu, maka

sudah harus dibereskan lebih dulu 5segala sesuatu yang ditentukan oleh hukum untuk

membuktikan status bebas pihak-pihak yang akan menikah. Kewajiban untuk pemberesan

itu ada di pundak pastor-paroki yang sejatinya berwenang 13untuk meneguhkan

perkawinan itu (bdk. kan. 1113). Dengan kata lain, sebelum memberikan delegasi khusus,

pastor-paroki sudah harus melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Tujuan dari

ketentuan itu ialah supaya 5imam atau diakon itu memiliki kepastian moral mengenai

status bebas dari orang-orang yang akan dinikahkannya. Selanjutnya, bila seorang imam

atau diakon mendapatkan delegasi 424 45Statuta Keuskupan Regio Jawa, pasal 113, 40 dan

50. Para Uskup Italia menetapkan bahwa verbal penyelidikan kanonik harus dikukuhkan

dengan stempel kuria keuskupan setempat, bila harus dikirimkan dalam amplop tertutup

kepada pastor-paroki yang akan menikahkan 6yang berada di keuskupan lain. Lih.

Konferensi para Uskup Italia, Dekr. Sul matrimonio canonico, Roma, 5 November 1990, II, B,

no. 10, dalam 31Codice di Diritto Canonico, Testo ufficiale e versione italiana, ed. 3, Unione

Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997, hlm. 1367-1368. umum 5untuk meneguhkan

perkawinan, ia bertindak tidak licit bila baginya belum ada kepastian mengenai status

bebas calon mempelai (kan. 1114). Bila tidak ada kepastian itu, hendaknya ia

mengurungkan peneguhan nikah. Namun, berbeda dengan delegasi khusus, 13imam atau

diakon yang mendapatkan delegasi umum dapat melakukan sendiri penyelidikan kanonik

itu, bila belum dilakukan.425 Imam atau diakon itu hanya dituntut untuk mendapatkan izin

dari pastor-paroki untuk meneguhkan 2perkawinan. Di sini izin tidak boleh dirancukan

dengan delegasi. Izin tidak berlaku mutlak, melainkan relatif, yakni sedapat mungkin. Ini

sekadar tuntutan administratif dan koordinatif. Sedangkan delegasi sungguh-sungguh



dituntut untuk sahnya perkawinan. Fagiolo memberikan penafsiran longgar atas istilah

“orang lain” itu, yakni 13pastor- paroki lain, imam, atau awam lain. 44Yang penting ialah

bahwa pelaksana penyelidikan kanonik pranikah itu segera mengirimkan hasilnya dalam

bentuk dokumen autentik kepada pastor-paroki.426 Kiranya penafsiran ini juga masuk akal.

Kan. 1112, §§1- 2 menyiratkan bahwa awam juga bisa 13melakukan penyelidikan kanonik

pranikah, yakni awam yang memperoleh delegasi umum yang sah dari Uskup diosesan

untuk meneguhkan perkawinan, karena kekurangan imam dan diakon di wilayah

keuskupan itu. Justru terkesan janggal dan merepotkan dalam kasus ini, bila peneguhan

nikah dilakukan oleh awam, sedangkan penyelidikan kanonik pranikah 1harus dilakukan

oleh imam atau pastor, yang de facto tidak ada atau sangat jarang di wilayah keuskupan

itu. Kiranya masuk akal bila 13penyelidikan kanonik itu sekaligus dilakukan juga oleh awam

yang akan meneguhkan perkawinan itu. Tentu saja selain harus memenuhi kecakapan yang

dituntut dalam kan. 1112, § 2 untuk peneguhan nikah, awam tersebut harus disiapkan,

dibina, dan dilatih agar mampu 2melakukan penyelidikan kanonik dengan baik dan

semestinya. Selanjutnya, 20para Uskup regio Jawa menetapkan bahwa penyelidikan kanonik

hendaknya dilakukan oleh pastor secara pribadi, dan jangan diserahkan kepada awam.

Alasannya ialah agar bagi pasangan yang bersangkutan dapat dilakukan pastoral persiapan

perkawinan yang lebih individual dan intensif.427 Kalau kita melihat bahan dan isinya,

penyelidikan kanonik jelas-jelas bukanlah suatu formalitas, prosedural atau kegiatan melulu

administratif-kesekretariatan. 6Di samping itu, pastor paroki memang bertugas dan

bertanggung jawab atas semua kegiatan pastoral dan kateketis untuk mempersiapkan

pernikahan yang terjadi di parokinya. Mengingat perlunya keseragaman dalam hal-hal

umum dan penting 9di wilayah yang sama, kan. 1067 menetapkan agar Konferensi Para

Uskup setempat menentukan 425 Lih. M. Angel Ortiz, dalam P.A. Bonnet - C. Gullo (ed.),

Diritto Matrimoniale Canonico, Vol. III, [Studi Giuridici LXIII], 31Libreria Editrice Vaticana,

Città del Vaticano 2005, hlm. 627. 426 Fagiolo, dalam Commento al Codice di Diritto

Canonico, hlm. 627. 427 Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, pasal 113, 20. 5norma-norma

mengenai penyelidikan calon mempelai dan merumuskan cara-cara lain yang tepat untuk



melakukan penyelidikan yang perlu sebelum perkawinan. Konferensi Para Uskup Indonesia

tidak mengeluarkan norma-norma dan cara-cara khusus. Sedangkan 20para Uskup regio

Jawa membuat beberapa ketentuan sebagai pelengkap dan penyesuaian dari norma-

norma yang bersifat umum terhadap situasi pastoral setempat. Mengenai cara penyelidikan

kanonik, para Uskup regio Jawa menetapkan agar kedua calon mempelai diperiksa secara

terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebebasan masing-masing dalam

menjawab. Selanjutnya jawaban- jawabannya dicatat pada formulir “Penyelidikan Kanonik”,

dikukuhkan dengan tandatangan pastor serta calon mempelai yang bersangkutan.428

Dengan demikian, cara terbaik dan paling umum untuk penyelidikan kanonik ialah

wawancara langsung di 13mana pastor paroki mencatat sendiri jawaban-jawaban calon

nikah. Karena itu, formulir “Penyelidikan Kanonik” tidak dapat dan tidak boleh diberikan

begitu saja kepada para calon untuk diisi sendiri. Formulir itu bukan sembarang formulir

isian yang bersifat informatif. Banyak pertanyaan yang pasti tidak dimengerti oleh calon

yang bersangkutan, sehingga harus dijelaskan 2oleh pastor sendiri. Selain itu, sebelum

wawancara calon diminta untuk bersumpah akan mengatakan dengan jujur kebenaran

mengenai dirinya. 13Hasil penyelidikan kanonik diverbalkan, ditandatangani oleh pihak-

pihak yang bersangkutan, dan dilindungi dengan rahasia jabatan. 1Konferensi para Uskup

Italia menetapkan bahwa data-data dan informasi yang didapat dari penyelidikan kanonik

dilindungi kerahasiaannya berdasarkan rahasia jabatan. Kalau pastor-paroki tidak mengenal

bahasa calon mempelai, ia bisa menggunakan jasa seorang penerjemah yang terbukti

kejujurannya, asalkan penerjemah itu bukan calon pasangannya sendiri. Selain itu, 13hasil

penyelidikan kanonik diberi kedaluwarsa enam bulan.429 Ini berarti penyelidikan kanonik

harus dilakukan lagi kalau pasangan tersebut tidak menikah dalam waktu enam bulan

setelah penyelidikan kanonik sebelumnya. Alasannya, barangkali ada perubahan status

pribadi selama penundaan itu, 27atau sesuatu yang berimplikasi pada kesepakatan nikah:

kebebasan, ketakutan, kekeliruan, persyaratan, dan sebagainya. Kan. 1083 memungkinkan

cara penyelidikan lain, yang sederhana, ringkas, namun esensial. Cara ini diterapkan hanya

kalau ada bahaya mati 5pada salah satu atau kedua calon pasangan. Bahaya mati bisa



bersumber dari penyakit (bahaya intrinsik) atau perang, bencana alam, dan sebagainya

(bahaya ekstrinsik). Dalam kasus ini cukup dibuktikan dua hal: (a) 5bahwa mereka telah

dibaptis, dan (b) bahwa mereka tidak terkena suatu halangan yang sifatnya menggagalkan.

Pembuktian itu cukup berupa 428 Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, pasal 113, 70. 429

Dekr. 13Sul matrimonio canonico, no. 10. pernyataan calon mempelai sendiri. Jika pastor

meragukan kejujuran para calon mempelai, hendaknya mereka membuat pernyataan itu di

bawah sumpah. Namun, cara pembuktian 10ini tidak bisa dan tidak boleh dilakukan kalau

pastor menemukan gejala-gejala yang bertentangan. 4.3 Dokumen-dokumen Demi

peneguhan nikah 2yang sah dan halal dibutuhkan beberapa dokumen penting untuk

membuktikan fakta penerimaan baptis secara sah dan status liber calon nikah. Gereja

sangat mengandalkan dokumen publik yang bernilai yuridis, bukan pernyataan atau

pengakuan lisan. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut ini 13merupakan bagian dari

persiapan langsung dan penyelidikan kanonik. a. Surat Baptis Penyelidikan kanonik

bertujuan untuk menentukan apakah calon pengantin harus tunduk pada hukum kanonik

perkawinan atau tidak. Untuk itu perlu diketahui apakah kedua pihak Katolik, ataukah

hanya satu pihak saja yang Katolik, 28sedangkan yang lain dibaptis non-Katolik atau sama

sekali tidak dibaptis. Kasus yang terakhir ini adalah kasus kawin campur. Kepastian moral

bahwa calon pengantin sudah dibaptis diperoleh dari sertifikat baptis autentik yang dikutip

dari Buku Baptis 2di paroki di mana calon dibaptis. Juga pihak kristen non-Katolik diminta

untuk menunjukkan surat baptisnya. Dalam surat baptis itu dapat juga diperoleh catatan-

catatan lain yang mungkin telah/pernah mengubah status kanonik 1orang yang dibaptis itu

(kan. 535, §2), yakni (a) adopsi legal, (b) tahbisan suci, (c) kaul kekal yang diucapkan dalam

5tarekat hidup bakti tertentu, (d) pergantian ritus, (e) dispensasi-dispensasi dari kaul kekal

kemurnian, dari selibat diakonat atau presbiterat yang diperoleh bersamaan dengan

kehilangan status klerikal, (f) konvalidasi 4perkawinan yang telah diberikan (kan. 1123), (g)

pemutusan ikatan nikah yang telah diberikan (kan. 1123), (h) pernyataan mengenai tidak

sahnya perkawinan yang sebelumnya lewat dekret tribunal (kan. 1123). Pembuktian lewat

surat baptis adalah pembuktian dokumental. Surat baptis ini hendaknya yang terbaru.



Melalui surat baptis ini, pastor paroki tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai

pembaptisan calon pengantin, melainkan juga hal- 6hal lain yang mungkin menjadi

halangan bagi pernikahan itu sendiri. b. Surat Penguatan Bukti penerimaan sakramen

penguatan biasanya tercantum dalam Surat Baptis. Kan. 1065 menetapkan bahwa 5orang-

orang Katolik yang belum menerima sakramen penguatan hendaklah menerimanya

sebelum diizinkan menikah. Kita tahu bahwa penerimaan sakramen perkawinan menuntut

persiapan spiritual yang khusus dan istimewa bagi 3para calon pengantin. 6Karena itu, bagi

calon pengantin yang belum menerimanya, sakramen penguatan dapat menjadi bagian

utuh dan penting dari persiapan spiritual ini. Sekalipun tidak diperlukan 21demi sahnya

perkawinan, penerimaan sakramen sangat penting dan berguna demi membangun iman

calon pengantin dan demi sebuah perkawinan yang kaya akan buah-buah rohani. Apalagi

sakramen penguatan adalah sakramen yang menandakan kedewasaan iman umat dan

menganugerahkan rahmat panggilan 19untuk memberi kesaksian iman. Pernikahan

menuntut dan menandakan kedewasaan iman untuk mengemban tugas baru seumur

hidup di tengah jemaat dan masyarakat. Namun, hukum Gereja juga bijaksana dengan

menegaskan bahwa sakramen penguatan dituntut “jika 24hal itu dapat dilaksanakan tanpa

kesulitan besar”. Tidak setiap paroki bisa mengundang Uskup setiap tahun untuk

menerimakan sakramen krisma. Demikian pula, tidak begitu mudah meminta calon

pengantin untuk menunda atau menunggu perkawinan sampai mereka atau salah satu

menerima sakramen krisma. c. Surat Kematian 11Yang dimaksudkan di sini ialah Surat

Kematian dari suami atau istri terdahulu. Dengan kematian 18suami atau istri terdahulu ia

memiliki kembali status liber untuk menikah lagi. Juga termasuk di sini Surat Pernyataan

Presumptio Mortis (pengandaian kematian pasangan) yang dikeluarkan oleh Uskup

diosesan.430 d. Reskrip 4dari Takhta Suci Reskrip ini mencakup dispensasi dari halangan

selibat yang bersumber dari tahbisan suci, dispensasi dari ikatan kaul kemurnian publik dan

kekal dalam tarekat religius, dispensasi dari halangan conjugicide, dispensasi super rato,

pemutusan ikatan nikah demi iman (in favorem fidei), dan sebagainya. e. Putusan Tribunal

Yang dimaksudkan di sini ialah putusan nulitas perkawinan, yang dikeluarkan oleh tribunal



gerejawi. 15Menurut norma kan. 1684, dengan putusan kedua dari pengadilan banding,

yang mengafirmasi atau meratifikasi pernyataan tidak-sahnya perkawinan dari pengadilan

tingkat pertama, mereka yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat menikah lagi

setelah 7dekret atau putusan kedua diberitahukan kepada mereka. Perubahan status

memulihkan hak fundamental mereka untuk menikah. Namun, 2pastor paroki perlu

membaca secara cermat putusan itu, untuk melihat apakah ada larangan menikah yang

dibubuhkan oleh tribunal gerejawi bagi calon yang 430 Lih. selanjutnya Tjatur Raharso,

Halangan-Halangan Nikah, hlm. 114-117. bersangkutan. Jika ada, pastor paroki perlu

berkonsultasi dengan tribunal gerejawi yang menjatuhkan putusan yang digantungi

larangan tersebut. 1Termasuk di sini “Putusan Batalnya Perkawinan” melalui proses

dokumental, yang dikeluarkan oleh Vikaris Yudisial atau hakim yang ditunjuk olehnya (kan.

1686-1688). f. Surat-surat lain Surat dan dokumen lain yang dibutuhkan sewaktu

20diadakan penyelidikan kanonik atau harus disediakan sebelum peneguhan nikah ialah

misalnya Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan (jika ada), surat status liber dari pihak tak

dibaptis, surat-surat izin, dispensasi, delegasi, janji tertulis 7pihak Katolik dalam perkawinan

campur beda-Gereja atau beda-agama. Pastor-paroki juga perlu mengingatkan calon nikah

6dan jika perlu juga mengecek kelengkapan surat dan dokumen untuk pengurusan

pencatatan sipil, sekalipun pencatatan sipil itu akan diurus sendiri oleh kedua mempelai.

Pastor-paroki perlu jaminan bahwa pernikahan 23itu juga akan dicatatkan dan bisa

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sebaliknya, menurut ketentuan kan. 1071, 10 pastor-

paroki harus mendapatkan izin 24dari Ordinaris wilayah, bila suatu perkawinan yang akan

diteguhkannya ternyata tidak dapat diteguhkan atau dirayakan menurut norma hukum

sipil. 4.4 Pengumuman nikah Peneguhan atau 5perayaan perkawinan harus didahului

dengan pengumuman nikah atau publikasi kanonik (kan. 1067). Hal ini dituntut demi

kebaikan 6dan kesejahteraan umum, mengingat perkawinan adalah peristiwa iman dan

juga peristiwa gerejawi atau komunitas. Selain itu, pengumuman nikah dimaksudkan agar

umat beriman dapat melaporkan 5kepada pastor paroki atau Ordinaris wilayah halangan

yang diketahuinya secara pasti mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan itu (kan.



1069). 3Sebelum peneguhan nikah, kewajiban umat ini bersifat moral dan yuridis, karena

dituntut demi sah dan halalnya perkawinan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini

berakibat fatal bagi 60perkawinan itu sendiri, serta merugikan masyarakat dan Gereja juga.

Sedangkan setelah peneguhan nikah, kewajiban memberitahukan halangan yang ada

bercorak moral. Berhubung perkawinan sudah terlanjur diteguhkan, pemberitahuan

tentang adanya halangan harus dilakukan sebijak mungkin 7dengan memperhatikan

seluruh keadaan, dalam rangka menyatakan ketidaksahan perkawinan atau untuk suatu

tindakan yuridis-pastoral berupa konvalidasi perkawinan. Publikasi kanonik berisi rencana

pernikahan dari pasangan tertentu, dengan mencantumkan biodata (nama lengkap,

63tempat dan tanggal lahir), agama, tempat tinggal, paroki, status sipil dan pekerjaan

masing-masing calon. Kan. 1067 mengharapkan setiap Konferensi para Uskup setempat

menentukan norma dan cara pengumuman nikah. 20Para Uskup regio Jawa menetapkan

aturan sebagai berikut: a. Pengumuman calon perkawinan dilakukan tiga kali dalam semua

perayaan Ekaristi pada hari-hari Minggu dan hari-hari raya wajib; b. Pada tempat di mana

tidak setiap hari Minggu diselenggarakan perayaan Ekaristi, atau jika Ordinaris wilayah

menganggapnya layak, pengumuman calon perkawinan dapat dilakukan dengan cara lain,

misalnya secara tertulis dan dicantumkan pada papan pengumuman paroki atau dimuat

dalam majalah paroki setempat; c. Jika calon mempelai telah memiliki domisili atau kuasi-

domisili aktual selama 3 (tiga) bulan, cukuplah bahwa pengumuman calon perkawinan

diadakan hanya di paroki domisili atau kuasi-domisili aktual tadi. Jika belum genap tiga

bulan, pengumuman calon perkawinan juga harus dilakukan di paroki domisili atau kuasi-

domisilo sebelumnya; d. Juga perkawinan campur Agama, baik perkawinan Beda-Agama

atau pun perkawinan Beda-Gereja, yang akan dilangsungkan dengan dispensasi atau izin

dari Ordinaris wilayah, ditetapkan bahwa di keuskupan ini pengumuman calon perkawinan

dilakukan di paroki pihak Katolik. Pengumuman sebaiknya dilakukan setelah diperoleh

dispensasi atau izin itu, dan tanpa disebutkan agama pihak yang tidak Katolik; e. Para

pastor paroki, baik pastor kepala maupun pastor rekan, diberi wewenang untuk memberi

dispensasi dari pengumuman calon perkawinan. Untuk sahnya dispensasi itu haruslah ada



alasan wajar, harus berat untuk menghapus dua pengumuman, dan harus berat sekali

untuk menghapus tiga pengumuman.431 5. Penerimaan Sakramen-Sakramen Agar calon

mempelai dapat menerima 12rahmat sakramen perkawinan sepenuh- penuhnya, atau

dengan kata lain agar mereka dapat sungguh-sungguh hidup secara kristiani dalam

panggilan khas yang baru, hendaknya mereka sudah mengalami seluruh proses pembinaan

7untuk mencapai kematangan hidup kristiani (christian maturity). Kedewasaan iman

kristiani diandaikan sudah dimiliki kalau seseorang telah menerima sakramen Baptis,

1sakramen Penguatan dan sakramen Ekaristi, “yang sedemikian terjalin satu sama lain

sehingga dituntut untuk inisiasi kristen yang penuh” (kan. 842, §2). Karena itu, 5orang-

orang Katolik yang belum menerima sakramen Penguatan, hendaklah menerimanya

sebelum diizinkan menikah, bila hal itu dapat dilaksanakan tanpa kesulitan besar (kan.

1065, §1). 9Atas alasan yang sama hendaknya calon mempelai 431 Statuta Keuskupan Regio

Jawa 1995, pasal 115. Konferensi Para Uskup Italia juga mengenakan kedaluwarsa 6 (enam)

bulan pada pengumuman calon pernikahan. 1Karena itu, jika perkawinan tidak dirayakan

dalam tempo 6 bulan setelah pengumuman terakhir, pengumuman nikah harus diulangi,

kecuali kebijakan Ordinaris wilayah menentukan lain (Dekr. Sul Matrimonio Canonico, no.

10). 88menerima sakramen Tobat serta sakramen Ekaristi (kan. 1065, §2), puncak dan

sumber seluruh kehidupan kristiani (kan. 897). Penerimaan sakramen penguatan

merupakan kewajiban yuridis, sekalipun tuntutannya lebih dilunakkan, yakni “jika 24hal itu

dapat dilaksanakan tanpa kesulitan besar”. Sedangkan penerimaan 9sakramen Tobat dan

Ekaristi merupakan anjuran atau rekomendasi pastoral saja, sekalipun sangat ditekankan

(enixe commendatur). Hukum Gereja mau memberikan nilai pastoral 12yang sangat besar

bagi persiapan perkawinan yang lengkap dan autentik. Bagaimanapun juga, penerimaan

ketiga sakramen ini bukanlah persyaratan ad validitatem bagi perayaan perkawinan. Karena

itu, pastor paroki tidak boleh 6dan tidak dapat melarang atau menolak perkawinan bagi

pasangan-pasangan yang belum atau tidak menerima ketiga sakramen itu dalam persiapan

mereka. 5.1 Sakramen Penguatan 54Tuntutan menerima sakramen Penguatan sebelum

pernikahan didasarkan pada beberapa kewajiban berat yang ada di pundak pasangan



kristiani, baik sebagai suami- istri maupun sebagai orangtua. Pertama, 3suami atau istri

kristiani memiliki panggilan dan tugas khas untuk menjadi bagi pasangannya dan bagi

anak-anaknya saksi iman dan cinta-kasih Kristus (LG, 35). Kedua, 54orangtua kristiani adalah

pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, yang ditunjukkan lewat kata dan teladan

hidup (LG, 11). Ketiga, orangtua kristiani bekerjasama dengan rahmat ilahi 1dan menjadi

saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kerabat lainnya. Bagi anak-

anak, mereka itulah pewarta iman dan pendidik yang pertama. 82Dengan kata-kata maupun

teladan suami-istri membina anak-anak untuk menghayati hidup kristiani dan kerasulan.

Dengan bijaksana suami-istri membantu mereka dalam memilih 12panggilan hidup mereka,

dan – sekiranya barangkali terdapat panggilan suci pada mereka, – memupuknya dengan

perhatian sepenuhnya (AA, 11; bdk. juga kan. 774, §2). 54Pelaksanaan semua tugas dan

kewajiban itu membutuhkan kekuatan jiwa dan kehendak yang besar. Kekuatan itu

diberikan sebagai rahmat adikodrati melalui sakramen Penguatan, yang adalah sakramen

kedewasaan dan kekuatan kristiani.432 Hukum Gereja cukup realistis dengan mewajibkan

penerimaan 1sakramen ini hanya jika pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan besar.

Sebagaimana kita ketahui, administrasi sakramen Penguatan di paroki, sejauh bergantung

pada pelayanan 7Uskup diosesan, tidak dapat dilakukan setiap tahun, melainkan secara

periodik beberapa tahun sekali. Karena itu, menjadi tugas gembala umat dan seluruh

jemaat paroki untuk menjaring umat yang sudah mencapai usia dapat menggunakan akal-

budi (sekitar 432 Chiappetta, 31Il Matrimonio nella Nuova Legislazione, hlm. 68. usia 12

tahun; bdk. kan. 891) untuk dipersiapkan menerima sakramen Penguatan dari tangan

Uskup diosesan. Namun, tidak jarang 23ada beberapa orang yang tidak terjaring, kelewatan,

atau terhalang. Mereka inilah yang menurut kan. 1065, §1 diwajibkan 1menerima sakramen

Penguatan sebelum menikah. Namun, menunggu sampai saat diadakannya penerimaan

sakramen Penguatan bisa menimbulkan kesulitan tertentu bagi calon nikah. Bahkan, dalam

kasus-kasus tertentu penerimaan sakramen Penguatan sebaiknya diberikan setelah

peneguhan nikah (konvalidasi). 9Konferensi para Uskup Italia menetapkan hal itu untuk de

facto couples atau yang menikah secara sipil saja, yang akan meneguhkan perkawinan



gerejawi.433 Hukum Gereja sendiri tidak mereservasi pelayanan sakramen Penguatan pada

Uskup saja. Menurut kan. 882, selain oleh Uskup sebagai 69pelayan biasa, sakramen

Penguatan dapat juga diberikan secara sah oleh imam yang memiliki kewenangan itu demi

hukum universal atau atas pemberian khusus dari otoritas yang berwenang. Menurut

hukum universal, yang juga memiliki kewenangan demi hukum untuk melayani penguatan

ialah: (i) mereka 9yang dalam hukum disamakan dengan Uskup diosesan di dalam batas-

batas wilayah kekuasaannya, (ii) imam yang demi tugas atau mandat dari Uskup diosesan

membaptis 7seseorang yang telah lewat masa kanak- kanak atau menerima seseorang

yang sudah baptis ke dalam persekutuan Gereja Katolik yang penuh, terhadap orang yang

bersangkutan itu, dan (iii) pastor paroki atau imam siapa pun terhadap mereka 1yang

berada dalam bahaya mati (kan. 883). Jadi, “kesulitan besar” kiranya dimengerti atau dilihat

pertama-tama dari sudut kesempatan dan kemampuan calon nikah, bukan dari sudut

pelayan sakramen, karena sekalipun penerimaan sakramen tidak bisa dilayani oleh Uskup

secara pribadi, Uskup dapat mendelegasikan administrasinya kepada imam 6siapa pun,

yang dibutuhkan untuk melayani sakramen itu (kan. 884, §1). 5.2 1Sakramen Tobat atau

Rekonsiliasi Sakramen tobat dan pengampunan biasanya dituntut agar orang beriman

yang jatuh dalam dosa mendapat pengampunan dari Allah, dipulihkan rahmat baptisannya

dan disembuhkan persekutuannya dengan Allah dan Gereja. Secara khusus sakramen tobat

dituntut pada seseorang yang cara hidupnya telah menimbulkan skandal publik (kumpul

kebo, murtad, kawin 38di luar Gereja Katolik, kawin sipil saja), sehingga sakramen itu

sungguh-sungguh diperlukan untuk memperbaiki kerugian 1yang diakibatkan oleh skandal

itu. Sakramen tobat juga diperlukan agar seseorang pantas menerima sakramen lain,

terutama sakramen Ekaristi. 433 CEI, Dekr. umum Sul Matrimonio Canonico, no. 8. Namun,

dalam rangka mempersiapkan sakramen perkawinan, penerimaan sakramen Tobat tidak

dimaksudkan melulu atau pertama-tama untuk mengakukan dosa-dosa yang dilakukan

selama pacaran atau tunangan, melainkan sebagai pertobatan menuju kesuburan

sakramental 4dari perkawinan itu sendiri. Dengan sangat indah Kardinal Marc Ouellet

mengajarkan bahwa Allah memanggil manusia untuk masuk ke dalam persekutuan



dengan-Nya. Namun, manusia adalah pendosa, yang dengan kemauan bebas menerima

kuk penghambaan dosa (bdk. Rm 7:14). Karena itu, untuk menjawab kembali panggilan

Allah secara layak dan benar manusia dituntut untuk bertobat dan menunjukkan sikap

seorang peniten sepanjang hidupnya. Kitab Suci membedakan antara aspek batiniah dari

pertobatan dan tindakan eksternal 1yang dituntut oleh pertobatan. Kitab Suci berbahasa

Yunani kadang-kadang menggunakan kata-kerja epistrephein, yang berarti perubahan

perilaku praktis, dan kata-kerja metanoein, yang berarti perubahan dan pembaruan hati.

Metanoia berarti pertobatan dan penyesalan. Panggilan Yesus untuk bertobat (Mk 6:12)

mengandung kedua aspek tersebut, namun juga menuntut suatu tindakan iman terhadap

pribadi Yesus sendiri. Tindakan pertobatan, yang dimeteraikan melalui pembaptisan, telah

terlaksana sekali untuk semua, 1dan tak dapat diperbarui. Namun, mereka yang dibaptis

dapat jatuh kembali dalam dosa, dan karena itu membutuhkan sakramen tobat dan

semangat pertobatan sebagai kelanjutan dan perluasan dari tobat baptisan.434 Bagi calon

pasangan suami-istri, pertobatan mengandung kedua jenis tuntutan di atas, yakni

pertobatan perilaku dan pertobatan hati, agar pilihan-pilihan etis yang akan diambilnya

selaras dengan kehendak Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh- Nya. Pertobatan itu

menuntut kesatuan, kesetiaan dan kesuburan 21pasangan untuk memenuhi tujuan-tujuan

spesifik perkawinan. 12Dengan demikian, pasangan suami- istri tidak hanya menjadi

“komunitas yang diselamatkan”, melainkan juga dipanggil untuk meneruskan kasih Kristus

yang sama kepada saudara-saudarinya, sehingga menjadi “komunitas yang

menyelamatkan” (FC, 49). Karena 19partisipasi mereka dalam perjanjian kasih, yang

mempersatukan Kristus dengan Gereja-Nya, keluarga kristiani menampakkan di hadapan

semua orang kehadiran Tuhan dalam dunia dan hakikat sejati Gereja sendiri. Pertobatan

kemudian mengatasi horison moralitas dan bahkan spiritualitasnya, agar seorang umat

dapat meraup dimensi sakramental dalam dimensinya yang apostolik dan misioner.435

Pertobatan pasangan kepada kasih Kristus mengandaikan keterbukaan yang konkret dan

tekun terhadap tindakan dan 2dorongan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus tidak

mungkin ada kekudusan, persekutuan, atau perutusan kristiani sejati. 434 M. Ouellet,



“Theological perspectives on marriage”, dalam Communio 31 (2004) 429. 435 Ibid.

Kesuburan sakramental dan misioner dari 1perkawinan dan keluarga adalah karya Roh

Kudus, bukan buah voluntarianisme, moralisme atau aktivisme pastoral. Rasul Paulus

sangat menekankan keterbukaan yang tulus kepada Roh Kudus agar pasangan dapat

memperoleh anugerah pertama perkawinan, yakni kekudusan hidup. Roh Kudus adalah

artis atau seniman yang sesungguhnya, yang menjadikan pasangan kristiani serupa dengan

cinta-kasih Kristus, mempelai pria Gereja. 19Dialah yang memberi mereka bagian dan

keikutsertaan dalam kesuburan-Nya sendiri, sehingga keluarga kristiani makin hari makin

menjadi bait suci dan ikon yang memancarkan Allah Tritunggal. 436 5.3 Sakramen Ekaristi

Tidaklah sulit mengaitkan Sakramen Perkawinan 1dengan Sakramen Ekaristi, karena

memang semua sakramen bersumber, bermuara, dan menemukan kepenuhannya dalam

Sakramen Ekaristi. Ada dua hal yang perlu dibicarakan, yakni (a) kaitan umum antara kedua

sakramen itu dan (b) peranan Sakramen Ekaristi dalam persiapan dan perayaan Sakramen

Perkawinan. 5.3.1 Kaitan antara Sakramen Ekaristi dan Sakramen Perkawinan Paus Yohanes

Paulus II sering kali berbicara mengenai dimensi kemempelaian (nuptial character) dari

Sakramen Ekaristi, dan kaitannya yang khusus dengan Sakramen Perkawinan: “Ekaristi

adalah sakramen penebusan kita. Ekaristi adalah sakramen “Mempelai Laki-Laki” dan

“Mempelai Wanita”.437 Selanjutnya, 3Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa

seluruh eksistensi umat beriman kristiani membawa tanda cinta-kemempelaian antara

Kristus dan Gereja-Nya. Pembaptisan sendiri, sebagai pintu 22masuk ke dalam Umat Allah,

merupakan sebuah misteri kemempelaian, di mana seseorang dimasukkan ke dalam bejana

kemempelaian (nuptial bath) sebagai awal dan pendahuluan bagi pesta perkawinan itu

sendiri, yakni Ekaristi.438 Demikian juga 39Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa

sakramen Ekaristi, sebagai sakramen cinta-kasih, memiliki kaitan khusus dengan cinta-kasih

seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bersatu dalam perkawinan. Tanpa habis-

habisnya Ekaristi memperkuat kasih 3dan persekutuan yang tak-terceraikan dari

perkawinan kristiani. Berkat daya sakramen, ikatan nikah secara intrinsik dikaitkan dengan

persekutuan ekaristis antara Kristus, sang Mempelai Laki-Laki, dan Gereja-Nya, sang



mempelai perempuan (bdk. Ef 5:31-32). Kesepakatan nikah, yang saling diberikan oleh 436

Ouellet, Art. Cit., hlm. 430. 437 12Yohanes Paulus II, Surat Ap. Mulieris dignitatem 15

Agustus 1988, no. 26. 438 KGK, no. 1617. 11suami dan istri di dalam Kristus, menetapkan

mereka sebagai komunitas kehidupan dan cinta-kasih yang memiliki dimensi ekaristis.439

Menurut teologi Rasul Paulus, cinta-kasih suami-istri kristiani merupakan tanda

sakramental dari cinta-kasih Kristus terhadap Gereja-Nya, yaitu kasih yang memuncak pada

pengorbanan diri 1di salib, dan yang mengungkapkan “perkawinan”-Nya dengan seluruh

bangsa manusia. Kurban salib itu sekaligus merupakan asal dan inti dari Ekaristi. 2Karena

itu, Gereja mendekatkan diri secara spiritual dan khusus pada mereka yang membangun

keluarga mereka atas dasar Sakramen Perkawinan. Sebagai 1Gereja domestik, keluarga

kristiani adalah tempat utama dan pertama dari kehidupan Gereja, khususnya karena

peranannya yang menentukan bagi pendidikan kristiani anak-anak.440 Ikatan kasih yang

setia, tak-terputuskan, dan eksklusif, yang menyatukan Kristus dan Gereja-Nya,

menemukan wujud sakramentalnya dalam perayaan sakramen Ekaristi. Selanjutnya, misteri

Ekaristi itu juga sesuai dengan data antropologis awali manusia, yakni 2bahwa seorang laki-

laki harus bersatu secara definitif dengan seorang perempuan dalam perkawinan (bdk. Kej

2:24; Mat 19:5). Sakramen Ekaristi mengungkapkan dan menuntut unitas dan monogami

7perkawinan. Karena itu, seorang poligam yang bertobat menjadi kristen dibimbing untuk

menyesuaikan cara hidupnya dengan tuntutan radikal Injil selama masa katekumenat. Kan.

1148, §1 menegaskan bahwa seorang tak-baptis 5yang mempunyai lebih dari satu istri tak-

baptis secara serentak, setelah menerima baptis dalam Gereja Katolik, jika berat baginya

untuk tetap hidup bersama dengan yang pertama dari istri-istri itu, dapat mempertahankan

satu dari mereka, sedangkan yang lain dilepaskan. Hal yang sama berlaku bagi perempuan

tak-baptis, yang mempunyai lebih dari satu suami tak-baptis secara serentak.441 Demikian

juga larangan tegas untuk sambut komuni dalam perayaan Ekaristi, yang berlaku bagi

pasangan kristiani yang bercerai dan menikah lagi, bersumber dari kaitan antara 1sakramen

Ekaristi dan sifat tak-terputuskannya perkawinan. Jika Ekaristi mengungkapkan kasih Allah

yang tak-terbatalkan kepada Gereja di dalam Kristus Yesus, maka sakramen itu



mengimplikasikan dan menuntut indissolubilitas perkawinan, karena cinta-kasih yang

sempurna mau tak mau bersumber dan beraspirasi dalam kasih kemempelaian Kristus.

12Dengan kata lain, situasi dan kondisi pasangan kristiani yang bercerai dan menikah lagi

secara objektif bertolak-belakang dengan persekutuan dalam kasih antara Kristus dan

Gereja-Nya, yang dimaknakan dan dihadirkan dalam 439 Benediktus XVI, Ex. Apost.

Sacramentum caritatis, no. 27. Bab V dari bagian pertama dokumen ini didedikasikan untuk

memaparkan kaitan antara Sakramen Ekaristi dan Sakramen Perkawinan (no. 27-29). 440

Ibid., no. 27 441 Ibid., no. 28. sakramen Ekaristi. Meski demikian, mereka tetaplah menjadi

1anggota Gereja yang dipanggil untuk menghayati hidup kristiani, dengan berpartisipasi

dalam perayaan Ekaristi tanpa menyambut komuni, mendengarkan sabda Allah, melakukan

adorasi ekaristi, berdoa, 12mengambil bagian dalam kehidupan berjemaat, melakukan

dialog dan bimbingan yang terbuka dengan seorang imam atau pembimbing rohani, hidup

dalam kasih yang nyata terhadap sesama, melakukan penitensi, dan mendidik anak- anak

dengan baik.442
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