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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Di dalam Gereja Katolik dikenal sebuah istilah yang disebut dengan 

vocations, atau panggilan hidup. Panggilan hidup yang dimaknai oleh 

Gereja Katolik ini tidak sekedar sebuah profesi atau pekerjaan semata atau 

cara hidup tertentu. Panggilan hidup yang dimaksudkan adalah panggilan 

Tuhan untuk menuju kekudusan. Panggilan hidup ini sesungguhnya 

dihayati dalam dimensi vertikal, dalam relasinya dengan Sang Pencipta 

yang terejawantahkan secara horizontal, yaitu berkaitan dengan sesama 

manusia, di dalam profesi atau pekerjaan atau cara hidup tertentu. Di dalam 

penghayatan itulah panggilan hidup menuju kekudusan menemukan 

maknanya (Catholic Vocations, 2015). Paus Yohanes Paulus II 

menyebutkan bahwa Gereja mengakui dua cara khusus untuk mewujudkan 

panggilan manusia untuk mencintai yaitu perkawinan dan keperawanan 

atau selibat (Familiaris Consortio, No. 11, 1981).  

Panggilan hidup berkeluarga yang dimaksudkan adalah sebuah 

ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami atau istri 

yang kemudian akan memiliki anak. Melalui panggilan ini seseorang dapat 

menjalani panggilan hidup kudusnya dalam dinamika hidup berkeluarga; 

dengan cara mewujudkan tujuan perkawinan katolik yaitu kebahagiaan 
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pasangan suami dan istri, kelahiran anak dan pendidikan anak (Kitab 

Hukum Kanonik No. 1555, 1983) 

Panggilan hidup selibat atau tidak menikah yang dimaksud adalah 

“demi Kerajaan Allah”. Gereja Katolik memberikan kesempatan kepada 

umatnya untuk mengabdikan diri dalam pilihan hidup tidak menikah agar 

dapat memberikan dirinya secara total pada pelayanan di dalam Gereja 

(Krisostomus, 2012). Panggilan hidup selibat “demi Kerjaan Allah” ini terdiri 

dari panggilan sebagai imam dan panggilan sebagai biarawan-biarawati. 

Individu-individu yang telah mengkhususkan panggilan hidupnya 

untuk selibat “demi kerajaan Allah”, selalu mendapat tempat yang istimewa 

di dalam Gereja Katolik. Keistimewaan yang dimaksudkan penulis tidak saja 

hanya karena kekhasan dalam kehidupannya, yaitu selibat atau tidak 

menikah, namun juga peran yang mereka emban dalam konteks 

keagamaan. Mereka secara khusus membaktikan hidupnya di dalam doa 

dan hidup rohani, sebagai usaha untuk mendekatkan diri secara total 

kepada Sang Khalik; karena itulah mereka juga disebut sebagai rohaniwan. 

Mereka juga membaktikan hidupnya untuk karya-karya pelayanan yang 

langsung berdampak terhadap kehidupan umat katolik secara khusus dan 

masyarakat pada umumnya, seperti misalnya pendidikan dan kesehatan.  

Gereja Katolik juga memberikan tugas dan peran yang penting 

kepada para imam. Mereka diberi kuasa untuk memberikan pelayanan 

sakramen-sakramen yang menjadi inti kehidupan keagamaan di dalam 

Gereja Katolik. Seorang imam adalah sekaligus seorang pastor, yang 
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berarti gembala. Para imam (atau pastor) juga memiliki tanggungjawab 

memimpin umat katolik di wilayah tertentu, yang disebut dengan paroki. 

Sebagai pemimpin sebuah paroki, imam (atau pastor) adalah juga 

representasi dari sebuah Gereja yang dipimpinnya; baik dalam kebijakan-

kebijakan yang diambil maupun keputusan-keputusan yang dibuat dan juga 

termasuk tindak-tanduknya sebagai seorang pribadi. Imam (atau pastor) 

secara tidak langsung juga menjadi bagian yang integral dalam konteks 

masyarakat dan budaya.  

Dari beberapa hal yang tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa seorang imam memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam 

Gereja Katolik. Individu yang telah ditahbiskan imamat berarti telah 

mengambil tanggungjawab yang besar dalam menjalankan tugas 

perutusannya sebagai imam, gembala dan guru yaitu mengkuduskan, 

memimpin dan mengajar Gereja itu sendiri (Kitab Hukum Kanonik, No. 519, 

1983). Di mata umat katolik, tugas-tugas yang khusus dan khas ini tidak 

saja telah menempatkan seorang imam di sebuah posisi penting tetapi 

sekaligus istimewa. Para imam telah menjadi referensi utama umat katolik; 

tidak hanya berkaitan dengan peribadatan dan iman kristiani, namun juga 

sekaligus konselor, pembimbing rohani, penasehat dan konsultan.  

Pertanyaan mendasar penulis adalah bagaimana jika para imam ini 

tidak lagi menjalani kehidupannya sebagai seorang imam, dengan kata lain 

telah meninggalkan imamatnya. Tentu saja akan ada sebuah perubahan 

ekstrem dalam kehidupan individu yang telah meninggalkan imamatnya; 



 
 

4 
 

yaitu ketika mereka harus melepaskan hak dan kewajibannya semula 

sebagai seorang imam (atau pastor) dan menjadi “orang katolik biasa”, atau 

dikenal dengan istilah awam.  

Perubahan yang utama adalah mengenai orientasi hidup; dari 

seorang pelayan rohani bagi jemaat menjadi pelayan untuk dirinya sendiri. 

Seorang imam memiliki tugas dan pelayanan di lingkup altar dan pelayanan 

pastoral lainnya namun setelah semua itu mereka tinggalkan, tugas dan 

pelayanan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari hidup mereka. Perubahan 

lain yang dialami adalah perubahan status sosial dan ekonomi; dari seorang 

pemimpin religius yang segalanya tercukupi, menjadi orang biasa yang 

berusaha mencukupkan dirinya dengan yang ada. Tidak sedikit di antara 

mereka yang merasa kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, kesulitan 

membangun relasi dengan lawan jenis dan kesulitan untuk menemukan 

keutamaan-keutamaan atau potensi-potensi yang berkaitan dengan cara 

hidupnya yang baru. Masing-masing individu berjuang untuk mengatasi 

berbagai persoalan tersebut agar dapat melanjutkan perjalanan hidup 

mereka. Diantara mereka ada yang dengan mudah melewati masa 

peralihan ini, namun ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk 

beradaptasi dengan situasi hidupnya yang baru.  

 Perubahan hidup menjadi “orang biasa”, tanpa lagi menyandang 

jabatan imamat, bagi mereka tentu merupakan sebuah dinamika tersendiri. 

Altar, yang melambangkan kesucian, ketenangan, keagungan sekaligus 

kesunyian telah ditinggalkan dan memasuki cara hidup yang baru di tengah 
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“pasar”. Peneliti meminjam istilah “pasar” (pasar dalam tanda petik) untuk 

menekankan perubahan ekstrem tersebut; bahwa “pasar” menggambarkan 

dunia yang ramai, penuh hiruk pikuk, bersifat heterogen dan bebas, tanpa 

dapat berlindung lagi di dalam sebuah institusi keagamaan, sekaligus 

sebagai pemimpin yang dihormati, dan kini harus berjuang dengan caranya 

masing-masing untuk menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Menjadi 

seorang imam adalah sebuah “puncak prestasi” bagi mereka yang 

menjalani panggilan imamat, namun kemudian semuanya itu harus 

ditinggalkan dan memulai sebuah kehidupan baru yang sama sekali 

berbeda. Dinamika yang terjadi dalam perubahan hidup yang cukup 

ekstrem inilah yang akan diangkat oleh penulis, terutama yang berkaitan 

dengan tema resiliensi. 

 Resiliensi pada dasarnya adalah sebuah istilah yang sering 

digunakan dalam ilmu fisika. Dalam ilmu fisika resiliensi berkaitan dengan 

daya lentur; material dan objek disebut tangguh jika dapat kembali ke 

bentuk aslinya setelah dibengkokkan atau diregangkan. Jika diterapkan 

dalam kehidupan manusia, resiliensi ini mengacu pada kemampuan untuk 

"bounce back" atau “bangkit kembali" setelah menghadapi kesulitan 

(Soutwick & Charney, 2013).  

American Psychological Association mendefinisikan resiliensi 

sebagai proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, 

trauma, tragedi, ancaman dan penyebab stres yang signifikan - seperti 
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keluarga dan masalah hubungan, masalah kesehatan yang serius, atau 

tempat kerja dan tekanan keuangan (Soutwick & Charney, 2013). 

Mengacu pada definisi di atas, tema resiliensi telah menjadi bagian 

integral dalam proses yang dialami oleh individu yang telah meninggalkan 

panggilan imamat, terutama dalam mengatasi perubahan cara hidup yang 

ekstrem tersebut. Mereka yang telah meninggalkan imamat pada umumnya 

harus memluai segaka sesuatu dari awal, dari titik nol, karena secara tidak 

langsung individu yang menjalani panggilan imamatnya telah kehilangan, 

sebagian atau secara keseluruhan, fase-fase dalam tugas 

perkembangannya dalam situasi normal. 

Sebagai gambaran, pada umumnya pendidikan calon imam secara 

resmi dimulai setelah berakhirnya masa remaja. Di dalam Kitab Hukum 

Kanonik disebutkan bahwa tidak sah diterima dalam masa probasi awal 

yang belum mencapai usia dewasa (Kitab Hukum Kanonik, No. 721.1, 

1983); sedangkan usia dewasa adalah yang genap berusia 18 tahun (Kitab 

Hukum Kanonik, No.  97, 1983). Dengan demikan pendidikan lanjut untuk 

calon imam, yaitu seminari tinggi, berada dalam rentang waktu masa 

dewasa awal, yakni di usia antara 21 tahun – 40 tahun; yang di dalam tugas 

perkembangannya termasuk ke dalam fase dewasa awal. Formatio calon 

imam ini berlangsung selama kurang lebih 8 – 12 tahun. 

Pada fase ini, individu baru saja meninggalkan masa remaja, masuk 

ke dalam tahapan masa dewasa awal. Menurut Havighurst (dalam Monks, 

Knoers & Haditono, 2001) yang menjadi tugas perkembangan usia dewasa 
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awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah 

tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggungjawab sebagai 

warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, 

dan melakukan suatu pekerjaan. Usia dewasa awal merupakan masa 

permulaan dimana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim 

dengan lawan jenisnya.  

Selain menempatkan relasi intim, cinta dan pernikahan, masa 

dewasa awal juga tidak dapat dipisahkan oleh hal lainnya, yaitu pekerjaan 

dan karier (Santrok, 2014). Semakin tinggi pendidikan yang diraih akan 

memberi ruang seseorang untuk semakin menemukan identitas dirinya 

terutama melalui pekerjaan yang ditekuninya. Setiap individu, dalam kondisi 

tertentu, telah menempatkan diri dalam tataran yang seimbang melalui 

pekerjaannya tersebut. 

Usia dewasa awal adalah usia manusia produktif ketika 

perkembangan fisik mencapai puncaknya dan merupakan sebuah langkah 

awal untuk menuju puncak dari segala prestasinya. Pada rentang usia 

dewasa awal inilah, pada umumnya, individu yang menjalani pendidikan 

calon imam akan menerima tahbisan imamat; sebagai puncak pencapaian 

proses formatio yang dijalaninya. Dengan kata lain, seluruh formatio yang 

dijalani hanya terarah pada satu tujuan semata yaitu menjadi seorang 

imam. Maka, bukanlah sesuatu yang mudah jika kemudian individu tersebut 

memutuskan untuk berhenti menjadi imam dan beralih menjadi “orang 

biasa”. 
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Bagi sebagian individu, meninggalkan imamat merupakan sebuah 

pengalaman yang sulit. Sebagai contoh, JJ, individu yang telah 

meninggalkan imamat di usia 37 tahun, sesudah menjalani hidup sebagai 

imam biarawan selama kurang lebih 8 tahun. Menurut penuturannya, 

selama menjadi imam JJ mengalami bahwa segala-galanya sudah 

tercukupi baik sandang, pangan dan papan. JJ telah menjadi bagian 

penting dari kongregasinya, dikenal oleh banyak orang dari berbagai 

kalangan. Kondisi terbalik dialami JJ ketika memutuskan untuk 

meninggalkan imamat. JJ mengalami keterasingan dan beberapa bulan 

merasa kehilangan arti diri. Orang-orang yang dulu mengenal dan 

mencarinya, seolah telah menyingkirkannya bahkan tidak mengenalnya 

lagi. JJ juga mengalami penolakan oleh sebagian keluarga besarnya. 

Selama hampir satu tahun JJ menghindarkan diri dari Gereja Katolik dan 

tidak banyak orang yang tahu dimana keberadaannya; semua jalur 

komunikasi ditutup dan akun media sosial juga sudah tidak aktif lagi. 

Selama berbulan-bulan JJ berusaha menerima kenyataan bahwa dirinya 

bukan lagi seorang imam. Keinginanya untuk menikah dan membangun 

keluarga membuatnya berani untuk muncul kembali dan bertemu dengan 

banyak orang. JJ mengaktifkan lagi media sosial yang berarti secara tidak 

langsung telah membuka diri untuk sebuah komunikasi yang baru. 

Contoh tersebut di atas hanyalah sebagian kecil dari berbagai 

persoalan yang muncul pasca keputusan individu meninggalkan panggilan 

imamatnya. Untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut individu 
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yang bersangkutan membutuhkan sebuah proses, yaitu resiliensi. Mereka 

yang telah menjadi imam kadang dianggap sebagai individu yang terpilih 

dari yang terbaik, memiliki kepribadian yang unggul, pandai secara 

keilmuan dan terlatih secara rohani, akan tetapi pada kenyataannya semua 

hal tersebut bukanlah sebuah proses untuk menjalani hidup sebagai awam 

atau orang biasa. Paradoks inilah yang ingin digali oleh penulis sebagai 

usaha untuk memahami secara lebih mendalam dinamika resiliensi yang 

mereka miliki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, Xu & Lu (2016) menunjukkan 

bahwa resiliensi sangat erat terkait dengan dimensi emosional setiap 

individu. Mereka menemukan bahwa ketika individu memiliki kesadaran 

yang lebih tinggi individu tersebut juga memiliki resiliensi emosional yang 

tinggi pula. Hasil yang lain menunjukkan bahwa resiliensi emosional 

memediasi hubungan antara kesadaran dan emosi. Resiliensi emosional 

dianggap sebagai mekanisme potensi kesadaran; sedangkan kognitif, 

emosional, dan fleksibilitas perilaku adalah elemen penting dari kesadaran 

tersebut.  

Dalam penelitian yang lain, Hains, Dion, Daigneault & McDuff (2014). 

mengungkap salah satu faktor yang paling penting terkait dengan depresi 

dan disosiasi adalah resiliensi individu, yang meliputi karakteristik seperti 

harga diri yang tinggi, pemberdayaan, strategi pemecahan masalah yang 

efektif dan keterampilan sosial yang baik. Faktor ini ditunjukkan oleh 

individu yang memiliki resiliensi relasional/familial dan merupakan faktor 
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protektif yang signifikan dalam gejala psikologis tertentu, di luar pengaruh 

faktor risiko di masa lalu. 

Resiliensi individu juga dapat membantu memerangi stres. Dalam 

penelitiannya, Hou, Wang, Guo, Gaskind, Rost & Wang, (2017) 

menemukan bahwa resiliensi psikologis dapat mencegah perkembangan 

masalah perilaku. Individu dengan resiliensi tinggi mungkin memiliki 

karakteristik tertentu, seperti kapasitas yang kuat untuk refleksi diri, sifat 

bertanggung jawab, dan toleransi yang tinggi untuk perasaan negatif 

(Vanderpol, dalam Hou, dkk., 2017). Semua karakteristik ini memungkinkan 

individu dengan resiliensi psikologis yang tinggi untuk lebih proaktif dalam 

situasi yang menantang dan lebih mampu mengatasi situasi ini dengan 

menggunakan sumber daya internal dan eksternal (Alvord & Grados, dalam 

Hou, dkk., 2017). Oleh karena itu, orang yang ulet mungkin lebih cenderung 

untuk terlibat dalam perilaku dan kegiatan yang mempromosikan sumber 

daya sosial, meningkatkan kesehatan dan gaya hidup sehat serta untuk 

memproses informasi positif dan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia (Yang & Wen, dalam Hou, dkk., 2017). 

Resiliensi adalah sebuah tema terkait psikologi yang pertama kali 

muncul di tahun 70-an dan marak dibahas pasca peristiwa 11/9 di Amerika 

Serikat. Berbagai penelitian telah memperkaya pembahasan tema ini 

sehingga memberi kesempatan bagi penulis untuk mendalaminya secara 

lebih leluasa. Pembahasan mengenai individu yang meninggalkan 

panggilan imamat ini sengaja dipilih karena tema ini belum pernah 
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mendapat perhatian secara khusus dan secara ilmiah dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya dalam lingkup Gereja Katolik. Panggilan khusus 

menjadi seorang imam adalah anugerah dari Tuhan yang tidak semua 

orang bisa menjalaninya. Panggilan ini mendapat tempat yang istimewa; 

bahkan keistimewaan tersebut telah menjadikannya seolah tak terjamah, 

karena tidak banyak orang di luar hirarki Gereja yang memahami secara 

konprehensif dinamika yang dialami oleh individu-individu baik yang sedang 

menjalani panggilan imamat maupun individu-individu yang tidak lagi 

menjalaninya. 

  

B. Rumusan Permasalahan 

Individu yang telah mengalami perubahan cara hidup yang ekstrem 

memiliki dinamika resiliensi tersendiri dan khas. Proses formatio yang 

diterima oleh para imam memiliki kesamaan bentuk, yaitu berproses 

menjadi individu yang unggul di dalam tugas perutusannya, namun setiap 

individu memiliki resiliensi yang berbeda satu sama lain. Perubahan cara 

hidup bagi individu-individu yang telah meninggalkan panggilan imamatnya 

tentu menjadi sebuah persoalan yang tidak mudah untuk diatasi, terutama 

ketika harus menjalani kehidupan yang sangat berbeda, yaitu menjadi 

orang biasa atau awam. Persoalan-persoalan yang mereka alami telah 

melahirkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana dinamika resiliensi pada 

individu yang meninggalkan panggilan imamatnya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

diungkapkan di atas, yaitu memahami dinamika resiliensi pada individu 

yang meninggalkan panggilan imamatnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pada 

pendalaman ilmu psikologi, secara khusus dalam ranah kesehatan 

mental; yaitu mengenai resiliensi, khususnya bagi individu yang telah 

meninggalkan panggilan imamat. Peneliti berharap bahwa hasil 

penelitian ini dapat memberi masukan kepada semua yang terlibat 

dalam pendidikan imamat dan menjadi referensi untuk penelitian 

sejenis di masa mendatang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat praktis, yaitu pengetahuan kepada pembaca untuk secara 

konprehensif memahami dinamika resiliensi dari sudut pandang 

psikologi dan memahami resiliensi masing-masing individu dalam 

menghadapi pengalaman atau peristiwa sulit.  

 

 


