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Penyerahan calon mempelai oleh wakil keluarga 
K  Romo yang kami hormati. Atas nama orang tua dan keluarga dari kedua 

calon mempelai, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, -
nama- dan –nama-. Mereka hendak meresmikan hubungan kasih mereka 
dalam sebuah ikatan perkawinan menurut tata-peneguhan sipil. Semoga 
pernikahan mereka ini nantinya diberkati oleh Tuhan sendiri. 

I  Terima kasih atas kepercayaan yang dilimpahkan kepada saya untuk 
menyaksikan dan meresmikan hubungan kasih putra dan putri Bapak dan Ibu 
dalam ikatan perkawinan secara sipil. Marilah kita bersama-sama mohon agar 
berkenan mendampingi keduanya dalam membangun keluarga. 

 
Persiapan ibadat 
I  Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus  
U  Amin. 
I  Tuhan sertamu 
U  Dan sertamu juga. 
 
Pengantar umum 
(makna perkawinan sipil, supaya yang hadir tahu duduk persoalannya). 
Kebaikan Tuhan akan dihadirkan dalam upacara. Kesederhanaan dalam 
mendapat anugerahNya. 
 
 Doa Pembukaan 
I  Marilah berdoa. Allah Bapa yang mahamurah dan maha pengasih. Engkaulah 

pencipta dan penebus kami. Engkau menghendaki agar pria dan wanita 
membangun keluarga bahagia. Kedua puteraMu ini, -nama- dan –nama-, 
sudah siap untuk memasuki bahtera hidup berumahtangga. Berkatilah cinta 
kasih mereka, supaya tahan uji dalam suka dan duka, untung dan malang. 
Anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Dan 
bantulah agar ikatan kasih mereka ini nantinya direstui olegh Gereja sendiri. 
Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama 



3 
 

dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepajang segala 
masa. 

U  Amin. 
 
Penyelidikan calon nikah 
I  Saudara saudari terkasih. Kini tibalah  saatnya bagi –nama- dan –nama- 

untuk meneguhkan tali kasih mereka dalam suatu ikatan perkawinan yang 
resmi menurut tata peneguhan sipil. 

I  Namun, sebelum pernikahan mereka diresmikan, saya ingin mendengar 
pernyataan maksud dan kesanggupan hati mereka masing-masing untuk 
menikah. 

D Saya, -nama mempelai laki-, dengan ikhlas hati hendak meresmikan 
pernikahan saya dengan –nama mempelai perempuan-. Saya bersedia 
mencintai dan menghormatinya sebagai istri saya sepanjang hidup. Saya 
bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang sekiranya 
dipercayakan Tuhan kepada kami, dan mendidik mereka menjadi orang 
Katolik yang sejati. 

S  Saya, -nama mempelai perempuan-, dengan ikhlas hati hendak meresmikan 
pernikahan saya dengan –nama mempelai laki-. Saya bersedia mencintai dan 
menghormatinya sebagai suami saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi 
ibu yang baik bagi anak-anak yang sekiranya dipercayakan Tuhan kepada 
kami, dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati. 

 
Perjanjian Pernikahan 
I  Maka tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan ini. Saya persilahkan 

kalian berdua untuk bergantian mengucapkan janji perkawinan sambil 
bergandengan tangan. 

D Di hadapan semua yang hadir di sini, saya –nama mempelai laki- menyatakan 
dengan tulus ikhlas, bahwa –nama mempelai perempuan- yang hadir di sini, 
mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam suka 
dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau 
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mencintai serta menghormatinya sepanjang hidup. Demikianlah janji saya 
demi Allah. 

S  Di hadapan semua yang hadir di sini, saya –nama mempelai perempuan- 
menyatakan dengan tulus ikhlas, bahwa –nama mempelai laki- yang hadir di 
sini, mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam 
suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau 
mencintai serta menghormatinya sepanjang hidup. Demikianlah janji saya 
demi Allah. 

 
Peneguhan pernikahan 
I  Di hadapan para saksi serta keluarga, saya menegaskan bahwa pernikahan 

yang telah diresmikan ini adalah pernikahan yang sah menurut tata 
peneguhan sipil Negara Republik Indonesia. Semoga ikatan perkawinan ini 
menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. 

 
Doa Pemberkatan Pernikahan 
I  Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati 

supaya Allah Bapa berkenan mencurahkan berkat dan rahmatNya atas 
pasangan suami-istri baru yang telah meresmikan perkawinannya. Semoga 
mereka bersatu-padu dalam cinta kasih. (Hening sejenak) 

I  Bapa yang kudus, Pencipta alam semesta. Engkau menciptakan manusia 
menurut citraMu. Sebagai pria dan wanita Kauciptakan mereka. Engkau 
menetapkan agar mereka sebagai suami istri bersatu lahir dan batin, sehati 
dan sejiwa dalam melaksanakan tugas hidup bersama di dalam masyarakat. 

 Dengan rendah hati kami mohon –nama mempelai laki- dan –nama mempelai 
perempuan- yang telah Kausatukan dalam ikatan perkawinan ini, semoga 
mereka saling menyerahkan diri supaya dapat membahagiakan keluarganya 
dengan keturunan dan mempercaya GerejaMu dengan warga yang baru, serta 
dapat menjadi orangtua yang patut dicontoh. Semoga mereka selalu memuji 
dan bersyukur kepadaMu, dalam suka maupun duka dan menjadi saksiMu 
yang paling setia. 



5 
 

 Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan 
bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, 
yang setia kini dan sepanjang segala masa. 

U  Amin. 
 
Pemberkatan dan Pengenakan Cincin 
I  Ya Allah Bapa, sumber cinta kasih dan kesetiaan. Berkatilah kedua cincin ini, 

supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami dan istri –nama mempelai 
laki- dan –nama mempelai perempuan- yang mengenakannya. Semoga kedua 
mempelai ini selalu diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka 
janjikan pada hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

U  Amin. 
I  (nama mempelai laki), kenakanlah cincin ini pada jari istrimu, sebagai 

lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. 
D  (nama mempelai perempuan), terimalah dan kenakanlah cincin ini sebagai 

lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. 
I  (nama mempelai perempuan), kenakanlah cincin ini pada jari suamimu, 

sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. 
S (nama mempelai laki), terimalah dan kenakanlah cincin ini sebagai lambang 

cinta dan kesetiaanku kepadamu. 
 
Pemberkatan dan Penyerahan Benda-benda suci (sejauh ada) 
I  Ya Allah Bapa, berkatilah Kitab Suci ini agar dapat dipakari oleh keluarga 

baru ini sebagai sumber pengharapan di kala kesusahan meliputi mereka dan 
membangkitkan semangat cinta kasih sejati di kala kehidupan bersama 
menjadi gersang. 

 Berkatilah salib ini, agar selalu menjadi tanda kehadiranMu di tengah 
keluarga baru ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berjuang dan 
berkorban demi kebahagiaan pasangan dan seluruh anggota keluarga. 

 Berkatilah juga Rosario ini, agar menjadi anda perlindungan dan pernyertaan 
Bunda Maria atas keluarga baru ini. Semoga ketekunan mereka dalam olah 
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rohani, sebagaimana yang kita lakukan oleh Bunda Maria, menjadi kekuatan 
dalam membangun hidup berumahtangga. 

 Semoga berkatMu turun atas benda-benda suci ini, demi nama Bapa dan 
Putera dan Roh Kudus. 

U  Amin. 
 
Doa Permohonan 
 
Bapa Kami 
 
I  Marilah kita satukan doa permohonan kita dalam doa Bapa Kami dan doa 

Salam Maria. 
U  Bapa kami ... 
 Salam Maria ... 
 
Doa Kepada Bunda Maria 
M  Bunda Maria kami berdua sangat berbahagia karena cinta kasih kami dapat 

dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang resmi. Kami telah memilih hidup 
bersama sebagai suami istri dan berjanji satu sama lain untuk membangun 
keluarga seumur hidup. 

 Bunda Maria, kami tidak tahu apa yang akan alami nanti, karena itu ajarilah 
kami dengan teladan dan kekuatan imanMu yang begitu sabar dan kuat 
sehingga mampu menyimpang segala rahasia, serta mampu pula berpasrah 
diri menerima kehendak Tuhan. Anugerahilah kami dengan kesetiaanMu 
agar dalam keadaan apapun kami akan tetap bergandengan tangan 
menghadapi segala macam persoalan hidup. 

 Bunda Maria, keluarga yang baru saja kami bentuk ini kami serahkan ke 
dalam lindungan-Mu. Berkenanlah Bunda mengabulkan permohonan ini. 

 Salam Maria (3x). Kemuliaan kepada Bapa ...  
 
PENUTUP 
Doa Penutup 
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I  Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa. Kami mohon, semoga kedua 
mempelai yang berbahagia, -nama mempelai laki- dan –nama mempelai 
perempuan- ini, semakin dikuasai oleh cinta kasih yang semakin subur. 
Bantulah mereka berdua agar mampu menyatukan hati, hingga keduanya 
mampu meraih kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. 

 Buatlah agar proses pemberesan perkawinan mereka secara gerejani pun bisa 
berjalan lancar dan sampai pada penyelesaiannya, seperti yang Engkau 
kehendaki dan kami harapkan. 

 Ini semua kami panjatkan kepadaMu, ya Bapa, dengan perantaraan Kristus 
Tuhan kami, mengasihi kami semua kini dan selama-lamanya. 

U  Amin. 
 
Berkat dan Pengutusan 
I   Saudara-sudara, marilah kita mengakhiri upacara perkawinan ini dengan 

memohon brekat Tuhan. 
I  Tuhan besertamu. 
U  Dan sertamu juga. 
I  Semoga mempelai berdua dan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita 

masing-masing, diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan 
Roh Kudus. 

U  Amin. 
 


