
 AGM 8 PENGANTAR SAKRAMEN 

A. PENGERTIAN 
1. Asal Kata (etimologi) 

Sakramen berasal dari kata bahasa latin Sacramentum1 yang dalam arti harafiah berarti 
“menyucikan diri”.  
 

2. Sakramen: Tanda dan Sarana 
• Gereja mengartikan Sakramen sebagai Tanda dan Sarana.  
• Setiap manusia adalah mahluk simbolis dan ekspresif. Artinya kehidupan manusia tidak 

akan pernah lepas dari penggunaan simbol dan tanda. Manusia mengekspresikan 
dirinya melalui simbol dan tanda. Oleh karena itu Allah mengkomunikasikan diri-Nya 
melalui bahasa manusia agar manusia mengenal dirinya lewat simbol dan tanda yang 
dapat dimengerti manusia. 

• Sakramen adalah TANDA yang kelihatan dari rahmat yang tak kelihatan; Sakramen ada 
agar rahmat Allah yang tak kelihatan tersebut dapat dipahami oleh indera manusiawi 
kita. (cth: bunga [tanda] untuk mengungkapkan cinta [rahmat]) 

• Sakramen adalah SARANA untuk menyalurkan rahmat Allah agar yang menerima 
berkembang dalam kekudusan. 

 
3. Kristus sebagai Sakramen Dasar 

Selama hidupNya di dunia Yesus sungguh menampakkan gambaran Allah secara nyata pada manusia. 
Allah yang pengampun, Allah yang membebaskan belenggu, Allah yang adil, Allah yang berkuasa dan 
Allah yang penuh Kasih. Kehadiran Yesus menjadi TANDA  YANG NYATA dan melaluiNya (SARANA) 
manusia mengenal Allah. (lihat pengertian Sakramen sebagai Tanda dan Sarana) 

 
4. Gereja adalah sakramen keselamatan  

Melalui Gereja, Allah mencurahkan rahmat keselamatan kepada umatNya dan Gereja menjadi tanda 
persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Gereja menghadirkan Kristus dan 
Kristus menghadirkan Allah. 
 

5. Aspek Simbolis Sakramen 

a.  Aspek Antropologis 
Adalah aspek yang berhubungan dengan sifat manusiawi atau kemanusiaan manusia. 
Dalam setiap sakramen ada Materi (Tanda/Perbuatan) dan Forma ( Kata) yang dapat dipahami 
(atau diindera) manusia. 

b. Aspek Kristologis 
Adalah aspek yang bersumber pada Kristus sebagai asal dari semua sakramen karena Kristus 
adalah Sakramen Dasar. 

c. Aspek Eklesiologis 
Adalah aspek yang berhubungan dengan Gereja sebagai pelaksana sakramen berdasarkan 
perintah Kristus, dan sebagai jemaat. 

 
B. PEMBAGIAN SAKRAMEN 

1. Tujuh Sakramen 
Gereja Katolik mempunyai 7 sakramen. Masing-masing Sakramen tersebut berusaha 
“menyucikan” semua perjalanan manusia di dunia dari kelahiran sampai kematian. Cth: 
sakramen baptis “menyucikan” kisah kelahiran manusia di dunia. 
Ketujuh Sakramen tersebut dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu: 
a. Sakramen Inisiasi 

 Sakramen Baptis  
 Sakramen Krisma  

                                                             
1 Kata sacramentum dulunya juga dipakai sebagai istilah untuk sumpah para prajurit romawi kepada Kaisar Romawi. 



 AGM 8 PENGANTAR SAKRAMEN 

 Sakramen Ekaristi  
b. Sakramen Penyembuhan 

 Sakramen Tobat/pengampunan dosa/rekonsiliasi  
 Sakramen Pengurapan orang sakit  

c. Sakramen Pilihan Hidup 
 Sakramen Perkawinan  
 Sakramen Imamat  

 
2. Sakramen Bermeterai Kekal 

Dari ketujuh sakramen diatas ada beberapa sakramen yang bermeterai kekal. Artinya 
sakramen tersebut hanya diterima sekali seumur hidup, tidak bisa diulang kembali dan 
mempunyai efek kekal (seperti stempel yang tak terhapuskan). Karena mempunyai efek 
kekal, sakramen ini mempunyai konsekuensi besar pula bagi orang yang melalaikannya atau 
mangkir darinya. Sakramen-sakramen tersebut adalah:  

1. Sakramen Baptis  
2. Sakramen Krisma  
3. Sakramen Imamat  

 
C. MATERI DAN FORMA 

1. Materi 
MATERI adalah benda material atau tindakan yang nampak yang dapat mewakili makna 
rahmat yang akan diberikan. 
Cth: dalam pembaptisan dipakai AIR (bukan kopi/teh) atau dalam S. ekaristi dipakai 
roti(tepung gandum) dan anggur(buah anggur). 
 

2. Forma 
FORMA adalah pernyataan verbal yang menyertai pemberian materi.  
cth: Dalam S. Baptis: ” (nama calon baptis)…., aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus”.  
 

D. KEABSAHAN DAN EFEK 
Keabsahan berhubungan dengan sah/tidaknya sebuah sakramen. Sedangkan Efek berhubungan 
dengan apakah sakramen itu berdaya guna bagi yang menerima/tidak. 
Gereja mengajarkan sebagai demikian: 

a. Rahmat bekerja bila ada “kerjasama antara penerima dan rahmat” 
b. Keabsahan sakramen tidak memperhitungkan kekudusan pribadi pelayan  
c. Sebaliknya, apabila kondisi penerima kurang layaknya maka sakramen tersebut tidak 

bisa bekerja secara efektif. 
d. Sakramen tidak sah bila pelayan sakramen tidak memiliki kuasa untuk melayani. 
e. Sakramen juga tidak sah bila “materi”/”forma”nya kurang sesuai daripada seharusnya.  

 
E. PELAYAN SAKRAMEN 

Para Pelayan Sakramen dalam Gereja Katolik 

Sakramen Pelayan Biasa Pelayan Luar Biasa 

Pembaptisan  

uskup, imam atau diakon; tetapi biasanya dikhususkan umat awam yang didelegasikan oleh uskup, 
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bagi imam paroki setempat atau siapapun dalam keadaan darurat 

Penguatan  

uskup, vikaris jendral (vikjen) atau (dalam Gereja Katolik 
Ritus Timur) imam 

(dalam Gereja Barat) imam yang diberikan 
wewenang oleh hukum Gereja atau izin 
khusus 

Ekaristi  uskup atau imam tidak ada 

Ekaristi (pembagian) – 
Komuni Suci 

uskup, imam, atau diakon 

akolit yang diberi wewenang (jika klerus tidak 
mencukupi) 
umat awam (jika klerus atau akolit tidak 
mencukupi) 

Ekaristi (pengunjukan) uskup, imam, atau diakon 
pelayan luar biasa Komuni Suci atau orang lain 
yang ditunjuk oleh pejabat gereja lokal 

Rekonsiliasi  uskup atau imam tidak ada 

Pengurapan orang 
sakit  

uskup atau imam tidak ada 

Imamat  

Uskup (untuk alasan keabsahan, sekurang-kurangnya 
harus ada tiga orang uskup dalam suatu pentahbisan 
uskup) 

tidak ada 

Pernikahan  

suami dan isteri (tradisi Barat); imam yang bertugas 
(tradisi Timur) 

tidak ada 

 


