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BAB II

ORDINARIS WILAYAH

2.1 Pengertian Ordinaris Wilayah

2. 1.1 Arti Leksikal

Dalam arti leksikal, kata Ordinaris berasal dari kata Latin ordinarius (ordo):  teratur;

beraturan; biasa. Dalam perubahannya, kata Ordinaris yang lebih merujuk pada subyek atau

orang berasal dari kata ordinator/ordinatoris yang berarti 1. pengelola; pengatur, 2. Hakim

pengusut; pentahbis (seseorang yang mempunyai wewenang untuk menahbiskan).1 Jadi dapat

dikatakan bahwa Ordinaris Wilayah adalah orang yang baginya ditugaskan untuk mengelola dan

mengatur suatu wilayah yang dipercayakan kepadanya. Dan dalam konteks ini, Ordinaris

Wilayah adalah Uskup Diosesan yang ditugaskan untuk memimpin umat Allah di wilayah

keuskupan yang dipercayakan kepadanya.

2.1.2 Menurut Konsili Vatikan II

2.1.2.1 Lumen Gentium

Dalam Konstitusi Dogmatis “Lumen Gentium” Tentang Gereja, Ordinaris Wilayah yang

dalam hal ini adalah Uskup diosesan ialah para Uskup yang kepada mereka dipercayakan dan

diberi tugas untuk memimpin Gereja khusus. Gereja khusus yang dimaksudkan di sini ialah

keuskupan atau dioses yang dibentuk dan didirikan seturut citra Gereja semesta.2

1 K. Prent C.M, J. Adisubrata, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Latin-Indonesia (Jogjakarta: Kanisius,
1969), hlm. 598

2 LG. Art. 23
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Atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada para ordinaris wilayah,

mereka juga diberikan hak dan kewajiban yang secara hukum mengikat dan mengatur mereka.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab itu, masing-masing Uskup mewakili Gerejanya sendiri,

sedangkan semua Uskup bersama Paus mewakili seluruh Gereja dalam ikatan damai, cinta kasih

dan kesatuan. Masing-masing Uskup, yang mengepalai Gereja khusus, menjalankan

kepemimpinan pastoralnya terhadap bagian Umat Allah yang dipercayakan kepadanya, bukan

terhadap Gereja-Gereja lain atau Gereja semesta. Meskipun demikian, sebagai anggota Dewan

para Uskup dan pengganti para Rasul yang sah, mereka masing-masing, atas penetapan dan

perintah Kristus, wajib menaruh perhatian terhadap seluruh Gereja. Meskipun perhatian itu tidak

diwujudkan melalui tindakan dan menurut wewenang hukumnya, namun sangat bermanfaat bagi

seluruh Gereja.3

2.1.2.2 Christus Dominus

Dalam Dekrit “Christus Dominus” Tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja,

pengertian dari Ordinaris Wilayah dikaitkan atau dihubungkan dengan arti kata “Diosis”

(keuskupan) yang merupakan sebagian Umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup dalam

kerja sama dengan “Dewan Imam”-nya (presbiterium) untuk digembalakan. Berdasarkan

pengertian ini, jelas terlihat bahwa Ordinaris Wilayah merupakan Uskup Diosesan yang

kepadanya dipercayakan sebuah reksa pastoral untuk mengepalai dan memimpin sebuah

keuskupan.4

3 LG. Art. 23
4 Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Tugas Pastoral Para Uskup Dalam Gereja, “Christus Dominus”,

(28 Oktober 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Art
11. Selanjutnya disingkat CD. Art. beserta nomor artikelnya.
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Dalam dioses atau keuskupan yang dikepalai oleh Ordinaris Wilayah, di situ sungguh

hadir dan berkaryalah Gereja Kristus yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. Masing-masing

Uskup, yang diserahi reksa pastoral atas Gereja khusus, di bawah kewibawaan Imam Agung

Tertinggi menggembalakan kawanannya atas nama Tuhan, sebagai gembalanya sendiri dengan

menunaikan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin umat Allah di wilayah

keuskupannya.5

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hendaklah para uskup melaksanakan

tugas rasuli mereka sebagai saksi-saksi Kristus di antara semua orang, bukan hanya dengan

mengasuh mereka yang sudah mengikuti Sang Pemimpin para Gembala, melainkan juga dengan

sepenuh hati membaktikan diri kepada mereka , yang entah bagaimana telah menyimpang dari

jalan kebenaran, atau tidak mengenal Injil Kristus serta belaskasihan-Nya yang membawa

keselamatan, hingga akhirnya semua orang berjalan “dalam segala kebaikan dan keadilan serta

kebenaran” (Ef 5:9).

2.2 Hak dan Wewenang Uskup Diosesan

Uskup Diosesan mempunyai segala kuasa berdasarkan jabatan, sendiri, dan langsung

untuk tugas pastoral di keuskupannya, kecuali kalau dinyatakan lain oleh hukum atau keputusan

Paus. Ia memiliki kuasa yang melekat dengan jabatannya sendiri sebagai uskup diosesan dan

tidak diberikan oleh suatu kuasa yang lebih tinggi. Kuasa itu dilaksanakan atas nama dirinya

sendiri, sebab ia bertindak sebagai wakil Kristus dan bukan wakil Paus yang ada di

keuskupannya. Kuasa itu dijalankannya secara personal dan secara langsung demi kebaikan

5 CD. Art. 11
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umatnya6. Dalam pelaksanaan jabatan yang diserahkan kepadanya, Uskup diosesan dapat

menjalankan semua tugas yang sudah dipunyainya di keuskupan itu pada waktu

pengangkatannya7.

Seorang Uskup diosesan juga mempunyai kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang

dapat dijalankan sendiri atau melalui orang lain. Kuasa legislatif dijalankan oleh uskup sendiri,

tetapi dalam beberapa kasus dia harus berkonsultasi dengan dewannya. Kuasa eksekutif dapat

dijalankan sendiri, atau pun melalui vikaris jenderal atau vikaris episkopal. Sedangkan kuasa

yudikatif, bisa dijalankannya sendiri atau lewat vikaris yudisial dan para hakim8.

2.3 Tugas dan Kewajiban Hukum Uskup Diosesan

2.3.1 Tugas Uskup Diosesan

Pada umumnya tugas uskup diosesan adalah mensejahterakan seluruh anggota umat

beriman yang ada di wilayah kekuasaannya. Uskup diosesan harus memperhatikan semua orang

beriman katolik dari berbagai lapisan, golongan, usia, bangsa dan lain-lain yang dipercayakan

kepada reksa pastoralnya9. Semua orang yang dimaksud di sini baik itu kaum klerus, kaum

awam, ataupun calon-calon imam yang ada di seminari menengah dan seminari tinggi, termasuk

juga mereka yang perlu mendapat reksa pastoral khusus dan tidak mempraktekkan agamanya

lagi.

Tugas pokok seorang uskup di tempatnya sendiri adalah sebagai pemersatu. Tugas

pemersatu itu selanjutnya dijabarkan dalam tiga tugas khusus menurut tiga bidang kehidupan

6Rm. Dr. John Boylon, Pr, Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan, (Yogyakarta: Yayasan
Pustaka Nusantara, 2004), hal. 12-13.

7KHK 1983, Kan. 382 § 1.
8Rm. Dr. John Boylon, Pr, Op. Cit., hlm. 13.
9Ibid., hlm. 53.
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Gereja, yakni mengajar, menguduskan dan menggembalakan10. Di antara tugas-tugas para uskup

ini, pewartaan Injillah yang terpenting. Para uskup adalah pewarta iman yang mengantarkan

murid-murid baru kepada Kristus. Para uskup adalah pengajar yang otentik, yang mengemban

kewibawaan Kristus11. Dalam tugas menguduskan, uskup menjadi pengurus rahmat imamat

tertinggi, terutama dalam ekaristi yang menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan Gereja12.

Selanjutnya para uskup secara penuh diserahi tugas kegembalaaan terhadap kawanan mereka.

Mereka membimbing Gereja-Gereja khusus yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil

dan utusan Kristus, dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan mereka, tetapi juga

dengan kewibawaan dan kuasa suci13.

2.3.2 Kewajiban Hukum Uskup Diosesan

Sebagai Ordinaris Wilayah, Uskup Diosesan memiliki kewajiban hukum untuk

memperhatikan reskrip Apostolik yang diberikan tanpa pelaksana. Reskrip Takhta Apostolik

yang diberikan tanpa pelaksana harus ditunjukkan kepada Ordinaris dari orang yang

memperolehnya, hanya jika hal itu diperintahkan dalam surat tersebut, atau mengenai hal-hal

publik, atau syarat-syaratnya perlu diperiksa.14 Selain itu, Uskup diosesan juga mempunyai

kewajiban untuk menandatangani akta yang dikeluarkannya. Akta kuria yang memiliki efek

yuridis haruslah ditanda tangani oleh Ordinaris yang mengeluarkannya, dan itu

demi sahnya, serentak juga oleh kanselir atau notarius kuria; adapun kanselir kuria wajib

10 Konfrensi Waligereja Indonesia, Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi, (Yogyakarta : Kanisius,
1996), hlm. 372.

11LG, art. 25.
12LG, art. 26.
13LG, art. 27.
14 KHK. 1983, Kan. 68
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memberitahukan akta itu kepada Moderator kuria.15 Uskup diosesan juga berkewajiban menjaga

dan melindungi otonomi tarekat,16mempersiapkan katekis,17memperhatikan guru-guru dalam

sekolah Katolik,18 menghadiri pernyataan pengakuan iman dari pastor, rektor, dosen teologi dan

filsafat dan sebagainya.19 Di lain pihak, Uskup diosesan berkewajiban   mengusahakan doa-doa

orang beriman sesuai pedoman Gereja. Hendaklah para Ordinaris wilayah mengusahakan agar

doa-doa serta kebaktian-kebaktian saleh dan suci dari umat kristiani sepenuhnya sesuai dengan

norma-norma Gereja.20 Ordinaris wilayah berkewaiban membuat surat rekomendasi tentang

imamnya agar imamnya dapat merayakan Misa walaupun ia tidak dikenal oleh rektor gereja dan

agar imamnya mempunyai bukti berupa rekomendasi bahwa ia tidak terhalang untuk merayakan

Misa.21 Ordinaris Wilayah juga wajib memeriksa buku khusus untuk jumlah misa, ujud dan

stimpendiumnya yang dibuat imamnya. Pastor paroki dan juga rektor Gereja atau tempat saleh

lain di mana biasa diterima stipendium Misa, hendaknya mempunyai buku khusus, di mana

dicatat dengan teliti jumlah Misa yang harus dirayakan, intensi, stipendium yang

dipersembahkan, serta perayaan yang telah dilaksanakan.22 Ordinaris wilayah wajib menentukan

waktu dan tempat retret bagi calon tahbisannya,23 (memperhatikan laporan tentang halangan bagi

calon tahbisannya,24 mengirim berita tahbisan kepada pastor paroki,25 menerima laporan tentang

halangan perkawinan,26 mencatat dalam buku perkawinan tentang perkawinan dengan dispensasi

15 KHK. 1983, Kan. 474
16 KHK. 1983, Kan. 586
17 KHK. 1983, Kan. 780
18 KHK. 1983, Kan. 804

19 KHK. 1983, Kan. 833
20 KHK. 1983, Kan. 839 § 2.
21 KHK. 1983, Kan. 903
22 KHK. 1983, Kan. 958
23 KHK. 1983, Kan. 1039
24 KHK. 1983, Kan. 1043
25 KHK. 1983, Kan. 1054
26 KHK. 1983, Kan. 1069
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dari forma cannonica,27 mengusahakan bantuan rohani bagi keluarga,28 mengusahakan

terjaminnya keperluan isteri pertama dan isteri lain yang ditinggalkan suami karena menjadi

Katolik,29 membuat ketentuan tentang kekecualian perayaan suci dalam tempat ibadat,30

menyaksikan pengelola harta benda bersumpah,31 memberi jaminan secukupnya kepada orang

yang keluar dari klerus,32 hati-hati menangani laporan tindak pidana dan menjaga nama baik

orang.33

27 KHK. 1983, Kan. 1121
28 KHK. 1983, Kan. 1128
29 KHK. 1983, Kan. 1148
30 KHK. 1983, Kan. 1225
31 KHK. 1983, Kan. 1283
32 KHK. 1983, Kan. 1350
33 KHK. 1983, Kan. 1717


