
BEBERAPA PERTIMBANGAN JURIDIS  

TENTANG MISA UNTUK ORANG YANG BUNUH DIRI 

1. Kitab Hukum Kanonik yang lama secara eksplisit dan 

tegas melarang misa untuk orang yang membunuh diri. 

Larangan ini ada dalam Kanon 1240 KHK 1917. Larangan 

tersebut didasarkan pada keyakinan Gereja bahwa bunuh diri 

merupakan tindakan melawan perintah Tuhan yang 

tercantum dalam dekalog (Jangan Membunuh), tindakan 

tersbeut mencabut kedaulatan, kewenangan dan hak Allah 

terhadap kehidupan pada setiap orang, dan juga merupakan 

kejahatan publik yang menimbulkan skandal. Pada masa 

lalu, tindakan bunuh diri sering diartikan sebagai tindakan 

orang yang kehilangan iman dan harapan akan Allah. 

Contoh, Yudas Iskariot yang menggantung diri di pohon 

(Mat 26:5; bdk. Kis 1:18). Penyesalan Yudas atas 

pengkhianatannya sedemikian hebat (Mat 26:4), tetapi dia 

tidak percaya lagi kepada pengampunan Allah, sehingga dia 

menghukum diri sendiri melalui bunuh diri. 

Selanjutnya Kitab Hukum Kanonik 1917 mempersyaratkan 

dua hal bagi larangan misa untuk yang bunuh diri.  

Pertama, tindakan bunuh diri dilakukan secara bebas 

untuk melawan kehidupan (deliberate act). Disini 

penyebab tindakan bunuh diri ialah hilangnya iman kepada 

Allah Yang Maharahim, yang bersedia mengampuni dosa 

betapapun besar dan mampu mengatasi segala macam 

persoalan. Iman yang hilang ini juga membuat orang tidak 

mempunyai harapan untuk masa depan. Semua menjadi 

gelap, beban menjadi tak tertanggungkan. Jalan keluar satu-

satunya untuk melepaskan semua beban dan permasalahan 

ialah bunuh diri. Dengan konsep seperti ini, mereka yang 

bunuh diri langsung dikategorikan dalam Hukum Gereja 

1917 (KHK 1917 Kan 1240, #1,3) sebagai pendosa-pendosa 



nyata (Latin: peccatores manifesti), yaitu orang yang 

menolak iman secara eksplisit dan publik.  

Kedua, tindakan bunuh diri merupakan sebuah 

tindakan kejahatan yang menimbulkan skandal publik 

(notoriously act). Dengan demikian tindakan bunuh diri 

yang tidak menyebabkan skandal publik tidak termasuk 

dalam larangan Kitab Hukum Kanonik pasal 1240 tadi. Dan 

mereka adalah orang -orang yang bunuh diri karena depresi 

psikologis atau gangguan mental. 

2. Kitab Hukum Kanonik yang baru tidak lagi membuat 

larangan yang eksplisit dan tegas. Kanon 1184   

mengatakan: 

Kan. 1184 

§ 1 

Pemakaman gerejawi harus ditolak, kecuali sebelum 

meninggal menampakkan suatu tanda penyesalan, 

bagi: 

1
0
 mereka yang nyata-nyata murtad, menganut 

bidaah dan skisma; 

2
0
 mereka yang memilih kremasi jenazah mereka 

sendiri karena alasan yang bertentangan dengan 

iman kristiani; 

3
0
 pendosa-pendosa nyata (peccatores manifesti) 

lain yang tidak bisa diberi pemakaman gerejawi 

tanpa menimbulkan sandungan publik bagi kaum 

beriman. 

Kan. 1184 

§ 2 

Jika ada suatu keraguan, hal itu hendaknya 

dikonsultasikan kepada Ordinaris wilayah yang 

penilaiannya harus dituruti. 

 

Dalam KHK 1983,  larangan pemakaman diarahkan kepada 

mereka yang menolak iman Katolik secara eksplisit dan publik, 

yaitu penganut bidaah atau skisma serta mereka yang memilih 

kremasi, karena menolak iman kristiani. Selanjutnya ayat 1 



point 3 menegaskan larangan misa untuk mereka yang termasuk 

dalam kelompok   peccatores manifesti (Kan 1184 #1,3)  karena 

berkaitan dengan penolakan iman secara eksplisit dan publik. Di 

sini,  larangan eksplisit untuk misa bagi orang yang bunuh 

diri dihapus.  Penghapusan ini harus dimaknai sebagai kehendak 

Gereja untuk tidak serta merta menilai orang yang bunuh diri 

sebagai peccatores manifesti, yaitu mereka yang berdosa dengan 

menolak iman secara eksplisit dan publik. Pada pihak lain, tidak 

adanya larangan eksplisit dan tegas tidak berarti Gereja 

mentolerir tindakan bunuh diri. Gereja tetap memandang bunuh 

diri sebagai tindakan melawan perintah Tuhan dalam dekalog 

(Jangan Membunuh), mencabut kedaulatan dan hak Allah 

terhadap kehidupan, dan merupakan kejahatan publik. Maka 

larangan misa tetap berlaku bagi mereka yang melakukan 

tindakan bunuh diri yang merupakan peccatores manifesti. 

Mereka itu adalah orang yang secara publik menolak iman 

katolik dan melakukan tindakan bunuh diri serta tidak mau 

bertobat sampai dia mati.   

3. Perubahan rumusan juridis ini dari Kitab Hukum 

Kanonik 1917 kepada Kitab Hukum Knaonik 1983 

sesungguhnya menggambarkan kompleksitas dalam 

menelusuri motif bunuh diri. De fakto,  banyak di antara 

orang yang bunuh diri itu mengalami stres sangat berat atau 

kekecewaan mendalam, sehingga mereka sudah tidak bisa 

lagi menggunakan akal sehat. Beban ekonomis, tanggung 

jawab moral yang berat, dan kesendirian bisa saja menjebak 

orang-orang dalam lorong gelap yang tak berujung dan 

penuh ketidakpastian. Maka, perbuatan orang yang stres 

sedemikian secara moral bukan lagi perbuatan secara tahu 

dan mau. Selain itu, Gereja kelihatannya lebih fokus pada 

skandal publik dari perbuatan tersebut sehingga kasus bunuh 

diri diimplisitkan dalam larangan kanon 1184 ayat 1, point 

3. 



Perubahan rumusan juridis di atas memiliki  implikasi 

berikut: 

a. Dalam kasus bunuh diri, Gereja seharusnya tetap hadir 

sebagai pembawa keselamatan bagi semua manusia 

termasuk orang berdosa. Maka, seperti seorang ibu, 

Gereja bisa menunjukkan pengertian dan penerimaan 

atas pribadi orang yang bunuh diri, Yesus selalu peduli 

dan memberikan pertolongan. Sikap Gereja yang 

demikian kiranya dinyatakan juga kepada  orang yang 

mati bunuh diri. Orang yang bunuh diri belum tentu 

menolak iman kristiani, apalagi secara eksplisit dan 

publik. Jika bunuh diri dimengerti demikian, maka Misa 

Requiem dan upacara pemakaman tetap bisa diterimakan 

kepada saudara yang bunuh diri. Katekismus Gereja 

katolik No 2283 menyatakan: 

Orang tidak boleh kehilangan harapan akan keselamatan 

abadi bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. 

Dengan cara yang diketahui Allah, Ia masih dapat memberi 

kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya 

diselamatkan. Gereja berdoa bagi mereka yang telah 

mengakhiri kehidupannya.” 

b. Dalam kasus bunuh diri, Gereja tetap tampil sebagai 

lembaga penegak moralitas kehidupan sehingga tetap 

tegas menolak perbuatan bunuh diri dengan pelbagai 

alasan di atas. 

c. Pelayanan misa untuk pemakaman orang yang bunuh 

diri tidak boleh menjadi skandal bagi umat dan warga 

masyarakat. 

4. Katekismus Gereja katolik menegaskan keluhuran 

maartabat kehidupan yang diberikan Allah kepada 

manusia. Adalah tanggungjawab manusia untuk memelihara 

rahmat kehidupan di dalam dirinya.  Tindakan bunuh diri 

merupakan pelanggaran berat dan merupakan dosa berat 



(evangelium vitae 66). Berikut ini dilampirkan teks Katekismus 

Gereja Kattolik: 

2280. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah 

memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap 

merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita 

berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan 

mempertahankan hidup demi kehormatan-Nya dan demi 

keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan 

pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakannya itu 

kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apa pun 

atasnya. 

2281. Bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati 

manusia supaya memelihara dan mempertahankan 

kehidupan. Itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta 

diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada 

sesama, karena merusak ikatan solidaritas dengan 

keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia, 

kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. 

Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada 

Allah yang hidup. 

2282. Kalau bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk 

memakainya sebagai contoh - terutama bagi orang-

orang muda - maka itu pun merupakan satu skandal 

yang besar. Bantuan secara sukarela dalam hal bunuh 

diri, melawan hukum moral. Gangguan psikis yang 

berat, ketakutan besar, atau kekhawatiran akan suatu 

musibah, akan suatu kesusahan, atau suatu 

penganiayaan, dapat mengurangi tanggung jawab 

pelaku bunuh diri. 

5. Sebagai tindakan liturgis, misa bukanlah sebuah tindakan 

privat tetapi tindakan ekslesial. Pasal 837 KHK Tahun 1983 

menjelakan: 



Ayat 1: Tindakan liturgis bukanlah tindakan privat, 

melainkan perayaan Gereja sendiri, yang merupakan "sakramen 

kesatuan", yakni bangsa suci yang dihimpun dan diatur dibawah 

para Uskup; karena itu perayaan liturgi menyangkut seluruh 

tubuh Gereja, menunjukkan dan mengenainya; sedangkan setiap 

anggota terkena dengan pelbagai cara, menurut perbedaan 

tahbisan, tugas dan partisipasi aktualnya. 

Ayat 2: Tindakan-tindakan liturgis, sejauh dari hakikatnya 

membawa serta perayaan bersama, dimana mungkin hendaknya 

dirayakan dengan kehadiran serta partisipasi aktif umat beriman. 

Konsekwensinya, penolakan misa dilakukan bagi mereka 

yang tidak bersatu lagi dengan Gereja. Mereka adalah 

orang-orang yang secara publik melawan dan menolak iman 

katolik. 

6. Kesimpulan: Berdasarkan pelbagai pertimbangan di 

atas maka saya menyimpulkan bahwa: 

a. Semangat dari larangan misa untuk orang yang 

bunuh diri adalah untuk melindungi martabat luhur 

kehidupan, menegakkan ajaran Tuhan (dekalog), 

mempromosikan keyakinan dan iman Gereja katolik 

bahwa Tuhan Pencipta dan Pemilik kehidupan, dan 

menjaga etika kehidupan dan ketertiban publik. 

b.  Larangan misa pemakaman dikenakan pada orang 

yang melakukan bunuh diri secara sadar dan 

menimbulkan skandal publik. Orang tersebut 

melakukan bunuh diri sebagai pilihan haknya atas 

kehidupan dan menolak kewenangan dan privilese 

Tuhan terhadap kehidupan. Sementara itu 

kematiannya menimbulkan skandal bagi 

masyarakat. 

c. Perubahan rumusan aturan Gereja terhadap 

larangan misa pemakaman bagi orang yang bunuh 



diri hendak menegaskan emphati Gereja terhadap 

mereka yang bunuh diri karena depresi kehidupan 

atau masalah psikologis lainnya. Pada pihak lain, 

perubahan ini tetap tidak mentolerir tindakan bunuh 

diri sebagai bentuk otonominya terhadap kehidupan 

dan penolakan terhadap hak dan privilese Tuhan 

sebagai pencipta dan Pemilik kehidupan. 

7. Rekomendasi: 

a. Tidak dilarang untuk melakukan perayaan misa 

pemakaman orang yang bunuh diri. Namun hal itu 

harus dilakukan secara ekstra hati-hati, terutama 

dalam kasus-kasus bunuh diri yang menimbulkan 

skandal publik.  

b. Dalam kasus yang jelas-jelas merupakan skandal 

publik, sebaiknya perayaan misa diganti dengan 

ibadat biasa.  

c. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menangani 

kasus bunuh diri maka  sebelum mengadakan misa 

pemakaman, perlu ada rekomendasi (lisan atau 

tertulis) dari ketua KBG atau Ketua wilayah. 

Rm Yohanes S. Lon 


