
 AGM 8 SAKRAMEN PERKAWINAN 

KELUHURAN HIDUP BERKELUARGA 

Hidup berkeluarga merupakan suatu panggilan yang punya nilai luhur. Namun masih ada juga 
pandangan yang keliru tentang tujuan dan makna hidup berkeluarga, antara lain: 

1. Perkawinan atau hidup keluarga dianggap sebagai kontrak  banyak kawin cerai dan nilai luhur 
perkawinan menurun 

2. Perkawinan atau hidup berkeluarga bertujuan untuk mendapat keturunan  saat tidak 
mendapat keturunan, perkawinan menjadi bubar 

3. Perkawinan atau hidup keluarga bertujuan untuk memperoleh status, harta, warisan, 
kekuasaan, dsb  pendidikan anak dan kesejahteraan pasangan menjadi diabaikan. 

Hidup berkeluarga adalah SEKOLAH CINTA 

Gereja menekankan CINTA sebagai dasar perkawinan dan hidup berkeluarga, artinya: 

 Hubungan seorang lelaki dan perempuan didasarkan pada CINTA. 
 Bukan hanya kesepakatan hidup bersama, tetapi juga melibatkan Allah didalamnya 
 Dalam sekolah Cinta, setiap orang belajar untuk: 

a. Menentukan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan pasangan dan anak-anak 
b. Mengolah konflik 
c. Mengampuni dan menerima pengampunan bila ada kesalahpahaman 
d. Memahami dan menyelesaikan tugas bersama 
e. Memiliki kepekaan terhadap orang lain 
f. Mengolah dan mengembangkan hidup rohani  

SAKRAMEN PERKAWINAN 

Definisi Sakramen perkawinan menurut KHK Kan. 1055 § 1: 

“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan 
membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri 
kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan 
pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat 
sakramen.” 

Sifat Perkawinan Katolik: 

 Perkawinan Katolik adalah sebuah Sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus 
dan GerejaNya; dan kasih Allah pada manusia. 

 Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian, bukan sebagai kontrak 
 Perkawinan Katolik bersifat tak terceraikan. “apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat 

diceraikan manusia” 
 Perkawinan Katolik bersifat monogami 
 Tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri, keturunan dan pendidikan anak  oleh 

karena itu tiadanya anak/keturunan tidak dapat menjadi alasan untuk perceraian. 

 

MEMPERSIAPKAN HIDUP BERKELUARGA 

Karena Hidup berkeluarga adalah sesuatu yang luhur maka seseorang harus mempersiapkan dengan 
baik. Bentuk-bentuk persiapan perkawinan: 

a. Masa pergaulan biasa 
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Masa dimana seorang laki-laki atau perempuan mengenal lebih banyak lawan jenisnya agar 
mendapatkan kecocokan, baik dari tipe maupun karakternya. 

b. Masa Pacaran 
Masa pengenalan, dimana seorang laki-laki atau perempuan saling mengenal pribadi 
pasangannya secara lebih mendalam. Perlu diingat untuk tetap menjaga norma-norma 
kesusilaan. 

c. Masa pertunangan1 
Masa persiapan perkawinan jangka pendek. Ingat, pada masa ini pasangan belum menjadi 
suami-istri sehingga masing-masing tetap tinggal bersama orangtuanya dan tetap menjaga 
norma kesusilaan. 
Dalam masa ini diharapkan pasangan mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan yang bertujuan: 

 Memberi bekal untuk hidup berkeluarga secara katolik 
 Memberi wawasan tentang makna dan hakikat perkawinan Katolik 
 Memberi pegangan untuk bertindak dan mengatur hidup rumah tangganya kelak 

                                                             
1 Menurut KHK Kan. 1062, Pertunangan tidak menimbulkan tuntutan untuk pernikahan, artinya bisa saja pada masa 
pertunangan tersebut pernikahan dibatalkan. (“Dari janji untuk menikah tidak timbul hak pengaduan untuk menuntut 
peneguhan perkawinan; tetapi ada hak pengaduan untuk menuntut ganti rugi, bila ada.”) 


