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Penjelasan Tambahan Untuk Membantu Pemahaman Pengisian Aplikasi BIDUK 
 
1. Setiap umat yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik wajib dicatat dalam data BIDUK. Pencatatan 

BIDUK memperhatikan ketentuan Hukum Gereja demi pelayanan pastoral kepada umat. (Prinsip 
pelayanan berdasarkan domisili).  

2. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga dan identitas persona (KHK Kan. 105) yang 
secara umum terdiri dari ayah, ibu dan anak, di mana minimal ada satu orang Katolik yang menjadi 
anggotanya. Kartu ini digunakan terutama untuk administrasi dan misi pelayanan pastoral. 
a) Kepala Keluarga dalam kondisi normal adalah Anggota keluarga yang mengambil keputusan 

untuk keluarga, biasanya adalah ayah  
b) Apabila ayah meninggal dunia maka harus ditentukan siapa yang menggantikan fungsi kepala 

keluarga dalam keluarga tersebut (biasanya adalah isteri). 
c) Apabila ayah dan ibu meninggal dunia, maka status kepala keluarga dapat diberikan kepada 

anak pertama dan seterusnya.  
d) Dalam suatu keluarga beda agama /beda gereja, Kepala Keluarga dalam KK dapat merupakan 

seorang non Katolik sesuai kondisi nyata keluarga tersebut.  
e) Untuk anak yang beragama Katolik tinggal bersama ayah dan ibu yang beragama non Katolik, 

KK tetap dibuatkan demi pihak katolik 
2. Perayaan Ulang tahun perkawinan pasutri dihitung dari tanggal perkawinan Katolik 

dalam kondisi khusus : 
a) Apabila pasangan non Baptis sebelumnya menikah secara adat, KUA atau catatan sipil, 

kemudian ketika salah satunya atau keduanya dibaptis maka tanggal perkawinan Katolik adalah 
sama dengan tanggal pengukuhan sebelumnya (baik secara adat atau KUA atau catatan sipil) 

b) Apabila salah satu dari pasangan adalah Katolik menikah di luar Gereja Katolik, dan kemudian 
melakukan pemberesan perkawinan, maka tanggal perkawinan Katolik adalah tanggal 
pemberesan perkawinan 

3. “Hubungan keluarga” di KK adalah hubungan antara anggota keluarga dengan “kepala keluarga”. 
Contoh : 
Ada suatu KK dengan 3 orang anggota dengan hubungan keluarga yaitu “Kepala Keluarga”, “isteri” 
dan “anak”. 
Jika dalam KK tersebut ada anggota ke-4 dengan hubungan keluarga yang tertera di KK 
yaitu ”kakek”, maka artinya adalah kakek dari kepala keluarga.  
Jika dalam KK tersebut ada anggota ke-4 dengan hubungan keluarga yang tertera di KK yaitu 
“ayah”, maka artinya adalah ayah dari kepala keluarga 

4. KK terutama mencatat seluruh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana salah 
satunya beragama Katolik. Sedangkan hubungan keluarga di luar itu, seperti orang tua atau saudara 
dari si ayah atau si ibu yang tinggal bersama dan tidak beragama Katolik tidak wajib dicatat. 

5. Apabila ada anggota keluarga di luar ayah, ibu dan anak, dan beragama Katolik yang tinggal 
bersama dalam suatu keluarga yang memiliki KK, dibuatkan KK terpisah apabila minimal terdiri 
dari suami dan isteri. Sedangkan apabila hanya satu orang saja tanpa pasangan pernikahan, dapat 
dimasukkan dalam KK yang sama dengan keluarga tersebut.  

6. Apabila ada anggota keluarga yang tercatat di dalam KK menjadi biarawan/biarawati atau Imam dan 
ingin tetap tercatat di dalam KK, maka hal ini diperbolehkan. (Sejauh bertugas dan berdomisili di 
KAJ). 

7. Identitas Persona: Seorang Katolik dengan status Kuasi Domisili (bertempat tinggal sementara atau 
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secara nyata sudah tinggal selama 3 bulan atau lebih), atau status Domisili (sudah bertempat tinggal 
tetap atau secara nyata sudah tinggal selama minimal 5 tahun) di suatu paroki, bagi pihak katolik 
tersebut dapat dibuatkan KK. 

8. Identitas Persona: Asisten rumah tangga, sopir, pengasuh atau tukang yang beragama Katolik dan 
tinggal dalam rumah suatu keluarga yang memiliki KK, dibuatkan KK terpisah.  
Perlakuannya sama dengan kuasi domisili, sehingga apabila seorang diri, ia menjadi  kepala 

keluarga dalam KK tersebut. Apabila memiliki hubungan keluarga satu  dengan yang lain menjadi satu 
KK dan salah satu ditunjuk sebagai kepala keluarga. 
9. Pastor paroki, Komunitas Tarekat Hidup Bhakti (baik Suster, Bruder, Imam non paroki, seminari) 

dibuatkan dalam satu KK dengan Pimpinan Komunitas sebagai Kepala Keluarga. Hubungan keluarga 
anggota lainnya adalah “anggota komunitas”. 

10. Bagi seorang Katolik yang bercerai sipil dan menikah kembali (status perkawinan tidak sah menurut 
Hukum Gereja) : 
a) Apabila diketahui dari Pastor Paroki bahwa salah satu atau kedua pasangan tersebut 

mendapatkan pemutusan atau pembatalan dari Gereja (melalui Tribunal Gerejawi) terhadap 
pernikahan pertama, maka pernikahan kedua setelah mendapat pembaruan pernikahan dapat 
dibuatkan KK baru. 

b) Apabila diketahui dari Pastor Paroki bahwa pasangan tidak sah tersebut telah melakukan 
pemberesan perkawinan (dengan convalidatio simplex atau sanatio in radice), maka pasangan 
itu dicatatkan dalam KK baru.  
Sedangkan Keanggotaan KK untuk pasangan (yang sebelumnya telah menikah di Gereja 

Katolik) di KK yang lama dimutasi ke KK ini. 
c) Apabila diketahui bahwa pasangan tersebut tidak memberitahu Gereja tentang pernikahan 

mereka, tidak boleh dibuatkan KK baru. Dalam kondisi ini, keanggotaan pasangan (yang 
sebelumnya telah menikah di Gereja Katolik) di KK yang lama tetap (Tidak dimutasi). Catatan: 
terkait domisili 

11. Apabila seorang Katolik dengan status “lajang” yang menikah tidak sah menurut hukum Gereja, 
umat tersebut tetap tercatat di KK lama dan tidak dibuatkan KK baru selama umat tersebut masih 
tinggal bersama-sama orang tuanya. 

12. Apabila seorang Katolik yang menikah tidak sah, lalu pindah domisili bersama pasangannya, dapat 
dimasukkan datanya ke dalam KK baru dengan status “menikah tidak sah” dan KK tidak dicetak 
hingga perkawinannya dibereskan di dalam Gereja Katolik 

13. Apabila seorang Katolik yang menikah tidak sah, kemudian umat tersebut bercerai dan kembali ke 
Gereja Katolik, maka dengan persetujuan Romo Paroki, status “tidak dicetak” di dalam KK dapat 
dihapuskan. Status umat tersebut adalah “lajang” bila belum memiliki anak atau “orang tua tunggal” 
bila sudah memiliki anak. 

14. Apabila ada pasangan (A & B) keduanya Katolik dan kemudian cerai sipil, maka kedua pasangan 
itu terhalang untuk menikah lagi di dalam Gereja Katolik. Namun apabila salah satu pasangan yang 
telah bercerai itu menikah dengan seseorang lain (katolik maupun non katolik) misalnya: B menikah 
dengan C, pasangan itu mendapat bantuan dari Pastor paroki menikah secara sipil saja. Bagi 
pasangan yang terikat dalam pernikahan tidak sah (B & C), mereka dicatat dalam data paroki 
domisili dengan kondisi “perkawinan tidak sah” dan KK tidak dapat dicetak. 
 


