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BAB II 

SAKRAMEN-SAKRAMEN DAN LITURGI 

2.1 Sakramen-Sakramen 

2.1.1 Sakramen Pembaptisan 

Sakramen pembaptisan adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke 

dalam hidup rahmat.
1
Karena sakramen pembaptisan menjadi dasar maka dengan 

sendirinya ia mengantar seseorang untuk dapat diterimakan sakramen-sakramen 

lain demi keselamatan.
2
 Sebab melalui sakramen pembaptisan seseorang secara 

rohani dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi seorang murid Kristus dan 

diperkenankan masuk ke dalam persekutuan Gereja Kristen.
3
Dari dan melalui 

sakramen pembaptisan juga seseorang dianugerahi rahmat penebusan dosa, 

kelahiran kembali menjadi manusia baru (sebagai anak Allah), mendapatkan 

rahmat pencurahan Roh Kudus, penyatuan kita dengan Kristus yang mulia.
4
  

Dosa kita dihapuskan dan kita dilepaskan dari keadaan berdosa yang disebut dosa 

asal, sehingga kita menjadi mampu untuk mengatasinya bersama Kristus. Kita 

lahir kembali, artinya mendapat kehidupan baru, yaitu kehidupan Ilahi. “Jika 

seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam 

Kerajaan Allah” (Yoh. 3: 5). Kita menjadi sahabat Allah, bahkan anak Allah. 

Bukan anak menurut kodrat seperti Kristus, melainkan karena bergabung dengan 

Kristus. “Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, 

sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah” 

                                                             
1
Herman P. Panda, Pr, Op. Cit., hal. 36. 

2
Yohanes Paulus II (Promulgatus), Codex Iuris Canonici. M. DCCCC. LXXXIII 

(Vaticana: Liberaria Editria Vatican M. Dcccc. LXIII) Kitab Hukum Kanonik 1983, dalam: 

R.D.R. Rubiyatmoko (edit) (Bogor: Grafika Mardi Yuana,  2006) Kanon 849. Selanjutnya hanya 

ditulis dengan singkatan  KHK. 1983, Kan. diikuti dengan nomor kanonnya. 
3
Karl-Heinz Peschke SVD,  Etika Kristiani Jilid II,  (Maumere: Ledalero, 2003) hal. 

168.  
4
A. Bakker SVD, Op. Cit., hal. 40. 
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(1 Yoh 3:1). Kita menjadi anggota Tubuh  Kristus yang mistik, yaitu Gereja. 

Kristus adalah Kepalanya. Kita semua anggota-anggota-Nya yang saling kasih 

mengasihi.
5
  

Orang yang dibaptis menerima Kristus secara personal sebagai Tuhan dan juru 

selamat dengan menyatakan imannya.
6
Pernyataan iman juga mengantar kita 

masuk dalam sebuah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus 

sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan (Yoh.14:6). Ayat ini 

menunjukkan bahwa untuk memperoleh keselamatan seseorang perlu dibaptis. 

Dengan demikian,  pembaptisan yang diterima menyatukan setiap orang yang 

dibaptis untuk bersatu dengan Kristus yang telah wafat namun bangkit kembali 

dari alam maut. 

2.1.2 Sakramen Tobat 

Manusia adalah makhluk yang rapuh. Karena merupakan makhluk yang rapuh 

maka kecenderungan atau potensi untuk jatuh ke dalam dosa selalu terjadi. Dosa 

yang dilakukan membuat manusia semakin menjauhkan diri dari rahmat Allah. 

Namun Allah tetap memanggil manusia untuk pulang kembali dan hidup dalam 

rahmat. Untuk hidup dalam rahmat, manusia disembuhkan melalui sakramen 

tobat. Imam yang bertindak sebagai in persona Christi (dalam pribadi Kristus) 

memberikan absolusi. Absolusi terjadi bukan atas kemauan pribadi sang imam 

tetapi Kristus sendiri.
7
 

Sakramen tobat sebagai sarana pertobatan mengantar setiap orang berdosa untuk 

mengakui dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa di hadapan Allah menjadikan 

kita hidup dalam rahmat. Rahmat diterima karena kita percaya bahwa Yesus yang 

                                                             
5
Pankat KAS, Ikutilah Aku, (Yogyakarta: Kanisius, 1986) hal. 84-85. 

6
Herman P. Panda, Pr, Loc. Cit. 

7
Ibid., hal. 63. 
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wafat di kayu salib menjadi silih atas dosa-dosa manusia. Tidak heran dengan 

adanya sakramen tobat, Allah menyembuhkan jiwa manusia dari keterpurukan.
8
 

Sakramen tobat menghadirkan peristiwa salib Kristus yang menebus umat 

manusia yang berdosa. Kita percaya bahwa kematian Kristus di salib telah 

menghapus semua dosa umat manusia. Peristiwa penebusan itu berlangsung hanya 

sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kurban salib yang menyelamatkan itu kini 

kita alami di dalam bentuk tanda dan simbol (yaitu sakramen). Dia hadir kini 

dalam GerejaNya sebagai peraya utama setiap sakramen. Kurban salib Tuhan 

yang sama itu, kini diaplikasikan pada setiap orang yang menjalani sakramen 

tobat. Tuhan  yang Mahatahu mengenal kelemahan kita, sehingga Dia mendirikan 

sakramen tobat sebagai sarana penebusan kita. Dia memahami bahwa pikiran kita 

tidak selamanya terang, kehendak kita tidak selamanya kuat dan hasrat kita tidak 

selamanya teratur. Karena itu Dia berkata: “Aku datang bukan untuk memanggil 

orang benar melainkan orang berdosa supaya bertobat”(Mark 2:17).
9
 

Dengan demikian Kitab Hukum Kanonik 1983 menyatakan bahwa “Pengakuan 

pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya, dengannya 

orang beriman yang sadar akan dosa beratnya diperdamaikan kembali dengan 

Allah dan Gereja; hanya ketidakmungkinan fisik atau moril saja membebaskannya 

dari pengakuan semacam itu. Dalam hal itu rekonsiliasi dapat diperoleh juga 

dengan cara-cara lain.”
10

 

2.1.3 Sakramen Ekaristi 

Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan Gereja; di dalamnya Kristus 

Tuhan, melalui pelayanan imam, mempersembahkan diri-Nya kepada Allah Bapa 

                                                             
8
Ibid., hal. 64. 

9
Ibid., hal. 64-65. 

10
KHK. 1983, Kan. 960. 
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dengan kehadiran-Nya secara substansial dalam rupa roti dan anggur, serta 

memberikan diri-Nya sebagai santapan rohani kepada umat beriman yang 

menggabungkan diri dalam persembahan-Nya.
11

 

Sakramen Ekaristi seringkali dikenal dengan istilah puncak sakramen inisiasi. Di 

saat yang sama pula sakramen Ekaristi menjadi puncak dan sumber kehidupan 

Gereja.
12

 Dari dan melalui Ekaristi, Allah dimuliakan dan manusia dikuduskan. 

Rahmat yang diterima dari sakramen Ekaristi mengantar umat Allah kepada 

sebuah kesadaran untuk selalu mengamalkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 

Para rasul dan umat kristen pertama merayakan hari Minggu dengan berkumpul 

bersama untuk upacara “Pemecahan Roti” (Kis 20:7). Perayaan Ekaristi adalah 

pusat kegiatan pada hari minggu. Untuk menyegarkan iman akan Kristus yang 

telah bangkit, umat beriman merayakan Ekaristi secara bersama-sama. Ekaristi 

adalah perayaan misteri Paskah yang terpenuhi di dalam Kristus. Menyantap 

tubuh dan darah Kristus pada perayaan Ekaristi merupakan ungkapan kesatuan 

dengan Kristus, penghayatan lebih lanjut dari misteri pembaptisan di mana kita 

wafat dan bangkit bersama Kristus.
13

 

Tugas perutusan yang diemban oleh Gereja, mencapai puncaknya dalam liturgi, 

teristimewa Ekaristi. Di dalam Ekaristi inilah mengalir kesejahteraan rohani 

Gereja, dalam arti bahwa melalui sakramen Ekaristi, Kristus sendiri memberikan 

kehidupan kepada manusia dan melalui Ekaristi ini manusia disegarkan dan 

dikuduskan.
14

Dapat dipahami bahwa Ekaristi bukanlah suatu “penampakan” yang 

timbul atas kemauan pribadi melainkan perayaan Gereja sendiri. Hal ini sudah 

                                                             
11

KHK. 1983, Kan. 899 § 1. 
12

SC. Art. 10.  
13

Bosco da Cunha, Merayakan Karya Penyelamatan, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hal. 

45.  
14

KHK. 1983, Kan. 897.  
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ditegaskan  kembali oleh Gereja bahwa “Tindakan liturgis bukanlah tindakan 

privat, melainkan perayaan Gereja sendiri, yang merupakan “sakramen 

kesatuan”, yakni bangsa suci yang dihimpun dan diatur di bawah 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”.
15

    

Ekaristi haruslah merupakan ungkapan dan pernyataan utama suatu persekutuan 

orang-orang yang dipersatukan dalam iman yang sama untuk memperingati dan 

menghidupkan lagi misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Perjumpaan bersama 

satu sama lain; kehadiran nyata Kristus; merenungkan SabdaNya di dalam Liturgi 

Sabda; merayakan Karya Keselamatan yang saat ini sedang berlangsung; 

pengharapan eskatologis; semuanya ini hendaknya menjadi motivasi yang kuat 

untuk merayakan Ekaristi setiap hari.
16

Dengan demikian, Ekaristi mengantar umat 

Allah untuk menikmati kehidupan kekal dan persatuan dengan Allah sendiri (Yoh. 

6:54-56). 

2.1.4 Sakramen Krisma 

Sakramen Krisma dikenal juga dengan nama sakramen penguatan.  Dari dan 

melalui sakramen Krisma, setiap orang mendapat rahmat pencurahan Roh Kudus. 

Seseorang harus menyadari dan menghayati kehadiran Roh Kudus dalam diri 

mereka sebagai jiwa seluruh jemaat kristen dan kegiatan-kegiatannya. Roh Kudus 

yang selalu menjiwai orang beriman secara resmi dilantik menjadi saksi Kristus, 

baik melalui perkataan maupun perbuatan.
17

Sakramen krisma ingin 

                                                             
15

KHK. 1983, Kan. 837 § 1. 
16

Bosco da Cunha O.Carm, Loc. Cit. 
17

Ernest Mariyanto, Persiapan Krisma Suci, Buku Calon,  (Yogyakarta: Kanisius, 1987) 

hal. 27. 
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mengembangkan, menguatkan dan meneguhkan apa  yang kita terima dalam 

pembaptisan: semakin menyadari kehadiran Roh Kudus secara penuh di dalam 

diri kita.
18

 

Katekismus Gereja Katolik menegaskan demikian: “ia menjadikan kita lebih 

dengan sungguh-sungguh anak-anak Allah dan membuat kita berkata, “Abba, ya 

Bapa” (Rm 8:15). Ia menyatukan kita lebih teguh dalam Kristus; ia menambah 

karunia Roh Kudus di dalam diri kita; ia mengikat kita lebih sempurna kepada 

Gereja; ia menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus Roh Kudus, supaya 

sebagai saksi-saksi Kristus yang tangguh menyebarluaskan dan membela iman 

dengan perkataan dan perbuatan, mengakui nama Kristus dengan lebih berani dan 

supaya kita tidak pernah malu karena salib”.
19

 

Sakramen krisma berhubungan pula dengan sebuah kedewasaan. Kedewasaan 

yang menjadi tujuan dari sakramen krisma mengantar setiap orang sebagai 

anggota Gereja untuk mampu mengembangkan Gereja dengan tanggung jawabnya 

masing-masing. Hal ini terjadi karena dan melalui Roh Kudus Sendiri. Roh Kudus 

menjiwai setiap orang supaya selalu dipenuhi oleh semangat Kristus, semakin 

menyerupai Kristus, menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman, semakin setia 

mengikuti Kristus, berani membela iman, menjadi saksi Kristus yang sejati, 

bertanggung jawab terhadap kehidupan Gereja (semakin menghayati cita-cita 

hidup menggereja: membina dan mewujudkan persekutuan jemaat yang rukun), 

secara cermat memilih panggilan hidup.
20

 

                                                             
18

Ernest Mariyanto, Persiapan Krisma Suci, Buku Pembina,  (Yogyakarta: Kanisius, 

1987) hal. 46. 
19

KGK. No. 1303. 
20

Ernest Mariyanto, Persiapan Krisma Suci, Buku Orang Tua,  (Yogyakarta: Kanisius, 

1987) hal. 28. 
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Tugas mulia untuk mengembangkan Gereja tentu tidak terjadi hanya dengan 

membalikkan telapak tangan. Usaha yang khas adalah bahwa pertama-tama 

mereka harus dididik sehingga iman yang dimiliki dapat menjadi landasan yang 

konkrit di dalam penghayatan iman yang tampak dalam kehidupan setiap hari. 

Melalui krisma, setiap orang menjadi pembela Kristus yang mampu 

mengedepankan-Nya di dalam kehidupan. Pengaruh Roh sedemikian kuat, 

sehingga Gereja mengajar bahwa oleh-Nya kita dimeterai oleh Kristus, menerima 

suatu tanda rohani yang tidak terhapuskan.
21

  

Dengan demikian Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa “Sakramen 

penguatan, yang memberikan meterai dan dengannya orang-orang yang telah 

dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi kristiani dan diperkaya dengan anugerah 

Roh Kudus serta dipersatukan lebih sempurna dengan Gereja, menguatkan dan 

semakin mewajibkan mereka untuk dengan perkataan dan perbuatan menjadi 

saksi-saksi Kristus, menyebarkan dan membela iman”.
22

  

2.1.5 Sakramen Pengurapan Orang Sakit 

Dewasa ini sakramen pengurapan orang sakit dikaburkan maknanya oleh sebagian 

umat katolik. Mereka mempunyai pemahaman yang keliru dan ketakutan saat 

imam akan memberikan sakramen tersebut. Anggapan mereka yang muncul 

adalah bahwa sakramen pengurapan orang sakit dapat mempercepat kematian 

keluarga atau sanak saudara mereka. Alternatif yang mereka pegang adalah tidak 

memperbolehkan imam melangsungkan upacara sakramen pengurapan orang 

sakit. 

                                                             
21

Josef Boumans SVD, Telaah Tentang Tubuh Mistik Kristus Paus Pius XII, (Jakarta: 

Celesty Hieronika, 2001) hal. 8. 
22

KHK. 1983, Kan. 879.  
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Namun yang menjadi inti dari sakramen pengurapan orang sakit adalah 

mendatangkan rahmat. Sakramen pengurapan orang sakit; memberi kekuatan 

rohani bagi orang yang sakit serius dan terancam bahaya mati. Karena itu, 

sakramen ini bisa diterima lebih dari sekali. Sejalan dengan pengobatan dan 

perawatan, jiwa juga dipelihara dengan pendampingan rohani. Sakramen 

pengurapan orang sakit  berguna untuk memberi kekuatan melawan depresi serta 

memberi kesembuhan baik spiritual maupun fisik.
23

Dengan kata lain, seseorang 

yang menerima sakramen pengurapan orang sakit dikuatkan agar mampu 

menghadapi sakit penyakit dan ajalnya. 

2.1.6 Sakramen Perkawinan 

Dalam Gereja Katolik, perkawinan bukanlah hal yang biasa. Perkawinan 

mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan keluarga. Alasannya tepat 

karena perkawinan merupakan salah satu sakramen. Tidak heran Yesus pun 

menekankan kesetiaan dalam perkawinan dan menolak perceraian (bdk. Mat. 

19:8). 

Gereja katolik melalui Kitab Hukum Kanonik 1983, kembali menegaskan 

hal yang sama dengan menyatakan “Perjanjian perkawinan antara orang-orang 

yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan  diangkat ke martabat sakramen”.
24

 Artinya, 

Sakramen perkawinan merupakan sumber istimewa dan usaha pengudusan suami-

istri. Keistimewaan perkawinan adalah panggilan yang universal untuk kesucian 

khas bagi suami–istri. Dari dan melalui sakramen perkawinan, rahmat serta 

tuntutan akan spiritualitas  kehidupan rohani suami–istri yang otentik dan 

mendalam terjadi. Perkawinan Kristen sendiri, seperti sakramen-sakramen 

                                                             
23

Herman P. Panda, Pr, Op.Cit., hal. 71. 
24

KHK. 1983 Kan. 1055§ 1. 
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lainnya, bertujuan menguduskan umat, membangun tubuh Kristus dan 

melanjutkan karya agung Allah. Dari sakramen perkawinan, suami-istri menerima 

anugerah serta tanggung jawab untuk mengaktualisasikannya dalam keseharian  

hidup.
25

  

Perkawinan merupakan sakramen di mana laki-laki dan perempuan yang 

telah menerimakan sakramen baptis, dengan bebas dan legal menyerahkan diri 

secara total kepada yang lain dan kepada Kristus.
26

 Persatuan ini bersifat 

permanen, diikat oleh kekuatan dan rahmat Kristus. Kehidupan sakramental 

bermula dengan janji dan berkelanjutan dalam seumur hidup.  

2.1.7 Sakramen Tahbisan Suci 

Sakramen tahbisan termasuk dalam sakramen panggilan hidup. Sama seperti 

sakramen pembaptisan dan sakramen penguatan yakni suatu keadaan ontologis di 

mana seseorang yang telah dibaptis diangkat ke martabat pelayanan suci, yang 

memampukan dia bertindak in persona Christi- atas nama Kristus, sakramen 

tahbisan memberikan suatu meterai (cap) rohani yang tidak bisa dihapuskan 

kepada seseorang.
27

 Sakramen tahbisan biasanya diperuntukkan bagi kaum 

“khusus” seperti diakon, imam dan uskup. 

Dengan menerima sakramen imamat, para imam dimeteraikan sebagai wakil 

Kristus. Itulah ‘pengurapan Roh Kudus’ dalam sakramen imamat. Mereka 

menyandang kewibawaan Kristus sendiri, untuk membangun, menguduskan dan 

membimbing Tubuh-Nya. “Yang memeteraikan para imam dengan suatu ciri khas 

                                                             
25

Yohanes Paulus II, Peranan Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern, “Familiaris 

Consortio”, dalam: R. Hardiwiryana (editor), (Jakarta: Dep. Dokumentasi dan penerangan KWI, 

1993), Artikel 20. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan FC. Art. diikuti nomor artikelnya. 
26

Alfred Mcbride, O. Praem, Pendalaman Iman Katolik, (Jakarta: Obor, 2005), hal. 49-

50. 
27

Rm. Don Wea S. Turu Pr Lic. Iur, Pencerahan Yuridis, (Problematika dan Pemecahan 

Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983), (Yogyakarta: Bajawa Press, 2014) hal. 2. 
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dan menjadikan mereka begitu menyerupai Kristus, Imam, sehingga mereka dapat 

bertindak atas nama Kristus yang menjadi Kepala.
28

Sedangkan dalam imamat 

umum, umat beriman kristiani lain juga mengambil bagian di dalamnya. Dalam 

hal ini bukan saja kaum tertahbis yang melayani Gereja tetapi keluarga-keluarga 

juga melayani Gereja Domestik.
29

  

Dengan tahbisan pula seseorang menjadi pemimpin dalam Gereja, bukan hanya 

dalam perayaan Ekaristi atau dalam pelayanan sakramen lainnya, melainkan 

dalam seluruh kehidupan dan kegiatan Gereja (termasuk tentu juga sakramen).
30

 

Dengan sakramen tahbisan,  orang “diangkat untuk menggembalakan Gereja 

dengan Sabda dan rahmat Allah.”
31

 

2.2 Hakekat Sakramen-Sakramen 

Sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun 

Tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Namun 

sebagai tanda, Sakramen juga dimaksudkan untuk mendidik. Sakramen tidak 

hanya mengandaikan iman, melainkan juga memupuk, meneguhkan, dan 

mengungkapkannya dengan kata-kata dan benda. Maka, juga disebut Sakramen 

iman. Memang Sakramen memperolehkan rahmat, tetapi perayaan Sakramen itu 

sendiri juga dengan amat baik menyiapkan kaum beriman untuk menerima rahmat 

                                                             
 
28

Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, 

“Presbyterorum Ordinis”, dalam: R. Hardawiryana (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II 

(Jakarta: Obor, 1993), Artikel 2. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan PO. Art.  diikuti 

nomor artikelnya. 

29
Herman P. Panda, Op. Cit., hal. 78. 

30
Konferensi Waligereja Indonesia, Iman Katolik, (Yogyakarta: Kanisius, 1996),  hal. 

440. 
31

Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium”, dalam R. 

Hardawiryana (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 11. 

Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan LG. Art. diikuti nomor artikelnya. 
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itu yang membuahkan hasil nyata, untuk menyembah Allah secara benar, dan 

untuk mengamalkan cinta kasih. 

Maka dari itu, sangat pentinglah bahwa Umat beriman dengan mudah memahami 

lambang-lambang Sakramen, dan dengan sepenuh hati sering menerima 

Sakramen-sakramen, yang diadakan untuk memupuk hidup Kristiani.
32

 

2.3 Syarat-Syarat Penerimaan Sakramen 

2.3.1 Syarat Demi Sahnya (Ad Validitatem) Dan Boleh atau Pantasnya (Ad 

Leicitatem) 

Dari segi hukum penerimaan, sakramen-sakramen bisa dibedakan antara 

penerimaan sakramen secara sah (valid) dan secara pantas (licit). Dalam hal ini 

orang sering berbicara mengenai syarat penerimaan sakramen: syarat ad 

validitatem (demi sahnya).
33

Syarat ad validitatem merupakan syarat-syarat yang 

harus ada, agar penerimaan sakramen menjadi sah dan berlaku sesuai dengan 

kehendak Kristus dan Gereja. Dengan syarat ini, sering ditunjuk istilah “dapat”. 

Syarat-syarat demi sahnya ini meliputi ketiga unsur: pelayan, penerima, dan 

simbol-simbol sakramennya.
34

 

Syarat ad leicitatem (demi boleh dan pantasnya). Syarat ad leicitatem lebih 

menunjuk agar penerimaan sakramen bisa berlangsung secara pantas dan layak. 

Dengan syarat ini, sering dipakai istilah “boleh”.
35

Maka, syarat ad leicitatem tentu 

merangkum syarat ad validitatem ditambah beberapa syarat lain, agar sakramen 

itu diterima secara layak. Orang yang dapat menerima suatu sakramen belum 

                                                             
32

SC. Art. 59. 
33

E. Martasudjita, Pr, Op. Cit., hal. 166. 
34

Ibid.,  hal. 167. 
35

Ibid., 
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tentu “dibolehkan”. Syarat ad leicitatem ini juga meliputi pelayan, penerima, dan 

simbol sakramennya.
36

 

2.3.2 Pelayan Sakramen 

Dalam pandangan Teologi sekarang, daya guna sakramen dilihat sebagai hasil 

interaksi antara pelayan, penerima dan medium sakramen (tindakan simbolis). 

Pelayan bertindak in persona Christi. Artinya, Kristus sendiri bersama Gereja 

bertindak sebagai pelayan. Gereja diwakili pelayan resmi (orang tertahbis). 

Sedangkan penerima sakramen bertindak sebagai subyek beriman yang 

menanggapi Allah secara pribadi dan bebas dalam kebersamaan dengan Gereja.
37

 

Pelayan manusiawi (orang tertahbis) bertindak atas nama Gereja dan diberi kuasa 

oleh Kristus sendiri. Untuk itu, pelayan Gereja harus memiliki kehendak untuk 

melakukan apa yang dibuat oleh Gereja (intentio faciendi quod facit ecclesia). 

Jadi, sakramen menjadi sah kalau pelayan memiliki kehendak melaksanakan apa 

yang dikehendaki oleh Gereja.
38

 

2.3.3 Penerima Sakramen 

Pada prinsipnya, sakramen-sakramen yang dirayakan dalam perayaan liturtgi 

merupakan tindakan Kristus dan Gereja. Tindakan itu tetap sah dan berdaya guna 

bukan melulu karena iman si penerima, tetapi karena sakramen merupakan dialog 

perjumpaan antara Kristus dan seluruh Gereja. Hal ini diungkapkan oleh Konsili 

Vatikan II demikian: 

Sakramen-sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun 

tubuh Kristus dan mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen tidak 

hanya meneguhkan iman tetapi memupuk, meneguhkan dan mengungkapkan 
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iman. Bukan hanya menganugerahkan rahmat tetapi mempersiapkan kaum 

beriman untuk memperoleh rahmat yang membuahkan hasil: menyembah 

Allah secara benar dan mengamalkan cinta kasih.
39

 

2.3.4 Simbol Sakramen: Materia dan Forma Sacramenti 

Mengenai materia, sejak Santo Agustinus digunakan istilah signa naturalia untuk 

sakramen yaitu tanda alamiah. Di tahun 1150, John Dun Scotus membedakan 

materia sacramenti atas beberapa bagian. Bagian-bagiannya yaitu materia 

remota: bahan-bahan alamiah (air, roti, anggur, minyak), materia proxima: 

tindakan manusia atas meteria remota (penuangan air di kepala, pengurapan 

dengan minyak dan penumpangan tangan) dan forma sacramenti: rumusan kata-

kata atau doa yang mengiringi tindakan (Aku membaptis engkau dalam nama 

Bapa dan Putera dan Roh Kudus).
40

 

2.4 Daya Guna Sakramen-Sakramen 

2.4.1 Ex Opere Operato 

Istilah “ex opere operato”, atau yang sering disingkat opus operatum, merupakan 

istilah klasik yang selalu dibicarakan dalam teologi sakramen sejak zaman 

Skolastik. Secara harafiah, ex opere operato berarti “menurut karya yang 

dikerjakan”. Kita bisa menerjemahkan isitilah ini dengan rumusan “menurut 

ritus/perayaan yang dilaksanakan”. Istilah ex opere operato digunakan pertama 

kalinya oleh Petrus dari Poitiers (1205). Pada zaman Scolastik istilah ini biasa 

diperlawankan dengan istilah “ex opere operantis”, atau yang sering disingkat 

opus operantis. Secara harafiah, ex opere operantis berarti “menurut karya yang 

mengerjakan”, atau bisa kita terjemahkan “menurut yang melaksanakan sakramen, 
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yakni pelayan atau penerima sakramen”. Pada prinsipnya ex opere operato 

menunjuk pada daya guna sakramen yang tidak tergantung pada imam ataupun 

disposisi si pelayan (dan atau penerima), melainkan melulu bergantung pada 

tindakan Allah sendiri.
41

 

Rasul Paulus, dalam suratnya kepada Titus, menyinggung tentang tindakan 

penyelamatan Allah yang tidak tergantung pada sikap manusia dengan berkata: 

“Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada 

manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan 

baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang 

sudah dilimpahkan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita”(Tit 

3:4-6). Teks Rasul Paulus kepada Titus memang tidak secara langsung bicara 

tentang ex opere operato tetapi bahwa yang dirayakan dalam sakramen-sakramen 

hanya datang dari Allah dan bukan karena jasa manusia.
42

 

Namun sejak Konsili Vatikan II sampai sekarang, paham ex opere operato tidak 

lagi memainkan peranannya. Konsili Vatikan II memandang perayaan sakramen-

sakramen sebagai peristiwa komunikasi dialogis yang menyertakan dan 

melibatkan semua unsur yang mana rahmat hanya datang dari Allah saja. Di sisi 

lain, perayaan sakramen-sakramen merupakan medan perjumpaan antara Allah 

dan manusia dalam bentuk simbol, sebuah pertemuan antara Allah dan manusia 

itu sendiri. Dengan demikian, istilah ex opere operato dapat mengingatkan kita 
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pada makna dan hakekat sakramen sebagai karunia Allah dan hanya karena 

inisiatif Allah sendiri.
43

 

2.4.2 Sacramentum Tantum, Res Sacramenti, Sacramentum et Res 

Santo Agustinus membedakan antara istilah res dan signum. Res menunjukkan isi 

rahmat yang dianugerahkan dalam sakramen, sedangkan sacramentum tantum 

(signum) menunjukkan tanda lahiriah yang kelihatan. Pada zaman Skolastik 

ditambahkan res et sacramentum  yang berarti akibat, hasil, buah, isi antara yang 

sudah ada dalam sakramen tetapi belum merupakan res sacramenti (rahmat). Res 

et sacramentum sendiri menunjuk status baru orang yang menerima sakramen, 

tetapi belum merupakan rahmat keselamatan itu sendiri.
44

 

2.4.3 Meterai atau Karakter indelebilis 

Secara harafiah, meterai atau yang sering disebut charakter indelebilis 

mempunyai arti yaitu sifat, ciri yang tak terhapuskan, merupakan status baru 

sebagai hasil atau akibat penerimaan sakramen dan yang dibedakan dari isi rahmat 

yang sebenarnya. Charakter indelebilis ini hanya terdapat dalam ketiga sakramen: 

baptisan, penguatan, dan tahbisan. Dengan charakter indelebilis, mau dinyatakan 

bahwa sakramen-sakramen tersebut hanya diterimakan sekali dan tidak dapat 

diulangi lagi.
45

 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, charakter indelebilis, merujuk pada sebuah 

konsep mengenai meterai yang diberikan oleh Allah dalam hati kita melalui Roh 

Kudus (2 Kor 1:21-22; Ef 1:13; 4:30). Namun perlu diakui bahwa ajaran 

mengenai sakramen ini bukan berasal dari konsepsi biblis tetapi dari 
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perkembangan sejarah Gereja (teologi) pada zaman Bapa-bapa Gereja.
46

Sifat tetap 

dan tak terhapuskan dari panggilan dasar manusia untuk bersatu dengan Allah 

inilah yang diungkapkan dengan baik. Baik yang dimaksud adalah bahwa ada 

kasih Allah yang tetap terus memanggil manusia untuk hidup bersatu dengan-

Nya, dan kasih Allah yang tetap terus memanggil itu diletakkan dan melekat pada 

seluruh hidup manusia dan karenanya menjadi panggilan dasar manusia sendiri. 

2.4.4 Reviviscentia Sacramentorum 

Reviviscentia Sacramentorum artinya menghidupkan kembali rahmat sakramen 

dalam diri. Artinya, orang telah menerima sakramen secara sah, tetapi disposisi 

batinnya belum siap ketika menerima sakramen. Akibatnya isi rahmat sakramen 

tidak efektif dalam diri orang itu. Tetapi jika dalam perjalanan hidupnya 

kemudian mencapai disposisi batin itu rahmat sakamen yang pernah diterimanya 

menjadi efektif.
47

 

Salah satu contoh misalnya adalah pengakuan dosa, menerima absolusi yang sah 

tetapi belum sungguh menyesal atas dosa (Ex: Belum mampu berdamai dengan 

musuh). Sakramen itu sah tetapi rahmat pengampunan belum efektif. Pada saat 

berdamai dengan lawannya, rahmat itu efektif.
48

  

2.5 Liturgi Sebagai Perayaan Gereja Sendiri 

2.5.1 Defenisi Liturgi 

Gereja memenuhi tugas menguduskan sacara istimewa dalam liturgi suci, 

yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di mana 

pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta 

dihasilkan dengan cara masing-masing yang khas. Dengan liturgi itu 
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dipersembahkan juga ibadat publik yang utuh kepada Allah oleh tubuh mistik 

Yesus Kristus, yakni Kepala dan anggota-anggota-Nya.
49

 

Tugas menguduskan dipenuhi melalui liturgi, walaupun tidak secara utuh 

dan mendalam, tetapi dalam cara yang sangat khas. Dalam arti sempit, Paus Pius 

XII (Mediator Dei) merumuskan liturgi sebagai tanda yang menonjolkan 

perbuatan pengudusan ilahi yang serentak merupakan ibadat yang 

dipersembahkan kepada Allah oleh dan dalam Kristus.
50

 

Ibadat semacam ini terjadi apabila dilaksanakan atas nama Gereja oleh 

orang-orang yang ditugaskan secara legitim dan dengan perbuatan-

perbuatan yang telah disetujui oleh otoritas Gereja.
51

 

Dalam kanon ini pula dibedakan antara pelayan liturgis dengan kegiatan 

kultis (sembah bakti) yang lain dalam Gereja, baik yang dilaksanakan secara 

publik maupun privat. Liturgi dijabarkan sebagai suatu perbuatan yang harus 

dilakukan atas nama Gereja, bukan atas nama pribadi. Sementara doa ‘brevir’ 

walau didoakan secara pribadi tetap  disebut liturgi karena didoakan sebagai tugas 

gerejawi atau atas nama Gereja, walaupun didoakan oleh umat beriman awam. 

Demikian pula halnya dengan pengakuan pada sakramen tobat.
52

  

Perayaan sakramen-sakramen pun harus dirayakan oleh orang yang secara 

legitim diberi kuasa dan lewat pembaptisan semua orang beriman memperoleh 

rahmat imamat umum. Di sini berarti bahwa liturgi dirayakan oleh semua umat 

yang telah dibaptis, termasuk: menuntut kuasa tahbisan untuk memimpin 

beberapa jenis perayaan dan sebaliknya tidak dituntut kuasa tahbisan untuk 

memimpinnya, seperti pewartaan sabda, penguburan, brevir dan sebagainya. 
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Perayaan liturgi, harus pula disetujui oleh otoritas Gereja. Buku-buku yang 

dipakai harus resmi dari Gereja. Semua doa dan perbuatan saleh pribadi yang di 

luar ketentuan buku liturgi, walaupun disetujui oleh otoritas Gereja yang 

berwenang, tidak termasuk liturgi. Kemungkinan dan variasi yang diizinkan oleh 

buku liturgi ritus Romawi dan tidak dijabarkan secara detail, seperti ritus 

pertobatan; pelayanan sabda dalam kunjungan kepada orang sakit, atau selama 

pentakhtaan sakramen (salve); dan sebagainya, maka perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan liturgis. 

2.5.2 Tugas-Tugas dan Pelayan-Pelayan Liturgi 

2.5.2.1 Uskup 

Tugas menguduskan itu dilaksanakan pertama-tama oleh para Uskup, yang 

adalah imam-imam agung, pembagi-pembagi utama misteri Allah, dan 

pemimpin, penggerak dan penjaga seluruh kehidupan liturgi dalam Gereja 

yang dipercayakan kepadanya.
53

 

Uskup adalah moderator, pendorong, pelindung, dan penjaga serta 

pemimpin liturgi dalam keuskupannya. Sebagai moderator: Ia mengatur dan 

mengendalikan liturgi sebab Uskuplah yang mengeluarkan peraturan mengenai 

liturgi di keuskupannya. Menjadi pendorong atau promotor: Uskuplah yang 

memajukan liturgi di keuskupannya. Penjaga dan pelindung: Uskup harus 

melindungi dan menjaga kemurnian dan keutuhan liturgi di keuskupannya. 

Dengan menjadi pemimpin: Uskup memiliki tanggung jawab hukum (yang 

berpijak pada kepemimpinan liturgis yang diembannya sebagai Uskup Diosesan, 

yang berasal dari kuasa tahbisan yang diterimanya sebagai kepenuhan sakramen 

imamat, memberikan kepadanya kuasa mengajar, kuasa memimpin dan kuasa 
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menguduskan. Kuasa ini hanya dapat dilaksanakannya dalam persekutuan 

hierarkis dengan kepala Dewan Para Uskup dan anggota-anggotanya).
54

 

2.5.2.2 Para Imam (Presbiter) 

Tugas itu juga dilaksanakan oleh para imam yang mengambil bagian dalam 

imamat Kristus. Selaku pelayan-Nya di bawah otoritas Uskup, ditahbiskan 

untuk merayakan ibadah ilahi dan menguduskan umat.
55

 

Para imam, mengambil bagian dalam imamat tetapi bergantung pada Uskup. Di 

sini dikenal beberapa istilah seperti: Presbiter: para imam tertahbis (tidak 

termasuk Uskup), Sacerdos: para imam tertahbis, baik imam maupun Uskup. 

Episcopus: Uskup. Perhatikan bahwa tidak semua Monsignor (Mgr.) adalah 

Uskup, beberapa presbiter juga diberi gelar prelat (minor) kehormatan.
56

 

2.5.2.3 Para Diakon 

2.5.2.3.1 Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 

Para diakon mengambil bagian dalam perayaan ibadat ilahi menurut norma 

ketentuan-ketentuan hukum.
57

 

Peran liturgis para diakon diatur oleh buku-buku liturgi, restorasi diakon tetap. 

Para diakon boleh memberkati bila diberi izin oleh hukum Gereja, seperti 

memberkati cincin pada upacara perkawinan, eksorsisme pada pembaptisan, 

pemberkatan pada benediksi dan sebagainya.
58

 

2.5.2.3.2 Lumen Gentium 

Diakon bertindak sebagai pelayan pembaptis dalam pembaptisan, membagikan 

komuni suci dalam Ekaristi atau di luar Ekaristi, membantu dan merayakan 

sakramen Perkawinan, melayani upacara Viatikum,  membaca Kitab Suci untuk 
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para umat beriman (lektor), memberikan “khotbah” kepada para beriman, 

memimpin upacara sakramentali, melayani upacara penguburan, di Gereja/ rumah 

hingga pekuburan.
59

 

2.5.2.4 Umat Beriman 

Dalam tugas menguduskan itu kaum beriman Kristiani lain juga memiliki 

peranannya sendiri, dengan ambil bagian secara aktif menurut caranya 

masing-masing dalam perayaan-perayaan liturgi, terutama dalam Ekaristi; 

demikian pula secara khusus mengambil bagian dalam tugas itu para orang 

tua, dengan hidup berkeluarga dalam semangat Kristiani dan mengusahakan 

pendidikan Kristiani bagi anak-anak.
60

 

Umat beriman harus berpartisipasi aktif dalam liturgi, dalam bentuk: Seperti yang 

dijabarkan dalam buku-buku liturgi. Perayaan Ekaristi menjadi contoh yang baik 

di mana ada umat beriman berperan sebagai lektor, akolit, ada beberapa doa yang 

harus didoakan bersama-sama dan sebagainya.
61

 

Martabat imamat umum ada pula dalam diri setiap umat beriman. Umat beriman, 

melalui pembaptisan adalah juga imam, yaitu imamat umum. Walau berbeda 

dalam esensi dan derajat, imamat umum umat beriman dan imamat hierarkis atau 

imamat pelayanan saling berkaitan yang mana masing-masing berasal dari imamat 

yang satu dan sama, yaitu imamat Kristus. Kodrat alamiah liturgi pun muncul 

sebagai perayaan bersama Gereja.
62

 

Secara tidak langsung merujuk pula pada peraturan mengenai liturgi khusus atau 

mengenai para pelayan yang mana seorang umat beriman tak tertahbis boleh dan 

dapat berperan sebagai: lektor dan akolit dan yang hanya menuntut deputasi atau 
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penunjukan biasa, seperti pembagi Komuni suci, lektor yang ditunjuk seketika 

(bukan lektor tetap) dan sebagainya. Selain itu, orangtua melaksanakan tugas 

pengudusan terhadap anak-anak mereka, melalui: cara hidup Kristiani dalam 

perkawinan mereka, cara mendidik dan membesarkan anak-anak mereka yang 

berpijak pada nilai-nilai Kristiani.
63

 

2.5.3 Tanggung Jawab Pelayan Tertahbis 

Karena ibadat Kristiani, di mana dilaksanakan imamat umum umat beriman, 

harus timbul dari iman dan bertumpu padanya, para Pelayan suci 

hendaknnya giat berusaha untuk membangkitkan serta memupuk iman itu, 

terutama dengan pelayanan sabda yang melahirkan dan menumbuhkan 

iman.
64

 

Iman selalu diandaikan ada dalam setiap perayaan liturgi. Setiap umat 

beriman harus datang ke perayaan liturgi dengan iman. Namun demikian, 

perayaan liturgi tidak hanya mensyaratkan iman baik untuk validitas perayaan 

maupun untuk buah-buah rahmat yang dapat diperoleh darinya, tetapi juga intensi, 

forma dan materi.
65

 

Dalam tingkatan yang lebih luas, pelayan tertahbis hendaknya 

membangkitkan, mendorong dan menerangi iman umat beriman sebagai ‘sharing’ 

dalam imamat umum bersama. Mereka harus menyadari bahwa perayaan liturgi 

tidak semata hanya mengikuti rubrik atau aturan hukum liturgi, tetapi haruslah 

mengusahakan agar umat beriman mengambil bagian dengan sepenuh hati dan 

kesadaran, aktif terlibat di dalam liturgi dan diperkaya olehnya. Untuk dapat 
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memenuhi ketentuan tersebut, para pelayan tertahbis dapat menggunakan hal-hal 

seperti: perayaan sabda, katekese liturgi dan ritus resmi yang ada.
66

 

2.5.4 Perayaan dan Partisipasi Bersama 

2.5.4.1 Perayaan Bersama 

Tindakan liturgis bukanlah tindakan privat, melainkan perayaan Gereja 

sendiri, yang merupakan ‘sakramen kesatuan’, yakni bangsa suci yang 

dihimpun dan diatur di bawah 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.
67

 

Liturgi bukanlah suatu perayaan privat atau perorangan, tetapi suatu 

perbuatan perayaan bersama Gereja sebagai ‘sakramen kesatuan’. Dengan 

demikian, liturgi melekat pada Gereja secara keseluruhan dan berakibat pada 

setiap individu atau anggota dalam berbagai cara. Maka: Pertama, Setiap umat 

beriman harus memainkan peranannya dalam liturgi dan berpartisipasi secara aktif 

di dalamnya.
68

 

Kedua, Para petugas atau pelayan khusus (misdinar, pembaca, komentator, 

anggota kor, dan sebagainya): harus menjalankan tugas mereka dengan saleh dan 

pantas, diresapi oleh semangat liturgi, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, 

umat beriman harus berperan serta sesuai dengan aturan dalam buku liturgi: 

melalui aklamasi, jawaban-jawaban, doa dan mazmur bersama, antifon, 

menyanyikan lagu-lagu, gerakan-gerakan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu, 

hening dan sebagainya.
69
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Keempat, pembedaan berikut ini diterapkan dalam liturgi: berdasarkan 

fungsinya dalam perayaan liturgi tersebut, berdasarkan tahbisan suci yang 

diterimanya, berdasarkan status sosial-sipil kenegaraan/kepemerintahan.
70

 

2.5.4.2 Perayaan Privat 

Tindakan-tindakan liturgis, sejauh dari hakekatnya membawa serta perayaan 

bersama, di mana mungkin hendaknya dirayakan dengan kehadiran serta 

partisipasi aktif umat beriman.
71

 

Perayaan liturgi yang pada kodratnya dirayakan bersama-sama hendaknya 

diusahakan untuk dirayakan bersama-sama. Bila keadaan tidak memungkinkan, 

dapat dirayakan secara privat tanpa kehilangan karakter umum dan sosialnya. 

Perayaan liturgi ini, yaitu: Misa, pengakuan dosa, doa brevir/ ofisi pribadi.
72

 

2.5.5 Wewenang Membuat Aturan Mengenai Liturgi 

2.5.5.1 Pengaturan Liturgi 

Pengaturan liturgi suci tergantung semata-mata pada otoritas Gereja: yakni 

pada Takhta Apostolik dan, norma hukum, pada Uskup Diosesan.
73

 

 

Ada sebuah wewenang Gereja atas Liturgi Suci. Kanon ini merupakan salah satu 

aturan fundamental  di dalam liturgi karena menyangkut kekuasaan untuk 

memerintah, mengatur dan memimpin liturgi di dalam Gereja. Kanon ini 

mengklaim hak dan wewenang Gereja untuk mengatur liturginya, menyangkal 

semua dan setiap wewenang di luar komunitas Gereja, seperti kuasa sipil dan 

sebagainya.
74
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Wewenang uskup pun tampak di sana. Diandaikan bahwa Uskup memiliki semua 

kuasa untuk mengatur liturgi atas seluruh umat di wilayahnya kecuali dalam 

kasus-kasus yang oleh hukum ditetapkan untuk direservasi kepada Takhta 

Apostolik atau kuasa lainnya seperti KPU (Konferensi Para Uskup).
75

 

2.5.5.2 Takhta Apostolik 

Takhta Apostoliklah yang berwenang mengatur liturgi suci seluruh Gereja, 

menerbitkan buku-buku liturgi, serta memeriksa terjemahan-terjemahannya 

dalam bahasa setempat, dan juga mengawasi agar di mana pun peraturan-

peraturan liturgi ditepati dengan setia.
76

 

Kanon diatas menjabarkan salah satu wewenang Takhta Apostolik, yaitu kuasa 

dan wewenang untuk mengeluarkan buku-buku liturgi untuk Gereja Universal 

(dalam bahasa latin). Buku liturgi resmi ini selalu diterbitkan dalam bentuk edisi 

asli dan resmi yang disebut  Editio Typica oleh Kongregasi urusan Ibadat Ilahi 

dan Disiplin Sakramen.
77

 

Publikasi ulang edisi resmi dalam bahasa Latin, entah seluruhnya atau hanya 

sebagian, haruslah dengan pengesahan dari Ordinaris wilayah tempat terjemahan 

tersebut dipublikasikan (concordat cum originali).
78

 Versi atau terjemahan buku-

buku liturgi dalam berbagai bahasa Gereja setempat dikerjakan dan dikeluarkan 

oleh otoritas regional, yaitu Konferensi Para Uskup. Edisi terjemahan dari edisi 

resmi ini harus diperiksa dan dikonfirmasi (recognitio) oleh Takhta Apostolik.
79

 

Tahkta Apostolik mempunyai tanggung jawab untuk mengamati dan memeriksa 

semua terjemahan ini apakah sejalan dengan hukum liturgi Gereja Universal atau 
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tidak dan bagaimana hal ini dikerjakan. Karena Tahkta Apostolik tidak memiliki 

ahli bahasa dan liturgi untuk setiap bahasa daerah di dunia ini, maka ini menjadi 

pekerjaan rumah bagi Takhta Apostolik.
80

 

2.5.5.3 Konferensi Para Uskup 

Konferensi Para Uskup bertugas mempersiapkan terjemahan buku-buku 

liturgi ke dalam bahasa setempat, yang disesuaikan secara wajar dalam 

batas-batas yang ditentukan dalam buku-buku itu sendiri, dan 

menerbitkannya, setelah diperiksa (recognitia) oleh Takhta Suci.
81

 

Konferensi Para Uskup (atau badan-badan teritorial lainnya seperti 

Konsili, Dewan, dsb) bertugas untuk menerjemahkan buku liturgi suci ke dalam 

bahasa pribumi/daerah. Untuk menerbitkan dan mengedarkannya, terjemahan 

tersebut haruslah mendapat pengesahan (recognitia) dari Takhta Apostolik.
82

 

Konferensi Para Uskup bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa, 

meneliti dan akhirnya menyetujui hasil terjemahan oleh tim penerjemah atau 

pribadi tertentu dan meminta pengesahan dari Takhta Apostolik. Kuasa dan 

kewajiban ini tidak diberikan kepada individu atau tim penerjemah atau penerbit 

mana pun.
83

 

Beberapa adaptasi liturgi Romawi terhadap budaya dan tradisi setempat 

yang berbeda-beda (sama seperti adaptasi atau akomodasi yang berada di bawah 

wewenang Uskup Diosesan atau pelayan yang memimpin liturgi) sudah terdapat 

dalam rubrik. Rubrik telah menyediakan banyak pilihan dan kemungkinan 

adaptasi.
84
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Konferensi Para Uskup hendaknya mempersiapkan adaptasi tertentu agar 

lebih sesuai dengan keadaan setempat, sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka. 

Sebelum adaptasi ini dipakai secara umum, Konferensi Para Uskup harus meminta 

recognitio dari Takhta Apostolik. Hukum Kanonik tidak berbicara tentang proses 

ini.
85

Namun jika disimak dalam dokumen Konsili Vatikan II, konstitusi tentang 

liturgi memaparkan tiga aspek penting. Pertama, Adaptasi dan spesifikasi. Kata 

yang dipakai ialah ‘adaptasi’. Maka, Konferensi Para Uskup tidak dapat 

mengubah total atau sebagian besar litugi, tetapi hanya hal spesifik tertentu di 

mana ada kemungkinan untuk adaptasi atau potensi untuk diadaptasikan.
86

  

Kedua, Uji Coba. Untuk menjamin agar semua adaptasi yang dilakukan 

dan adanya tuntutan kehati-hatian yang tinggi, Tahkta Apostolik akan 

memberikan wewenang kepada kuasa berwenang Gereja teritorial yang sama 

untuk mengizinkan dan mengatur atau mengontrolnya, bila keadaan menuntut 

demikian; percobaan yang memadai dalam kelompok-kelompok terbatas yang 

cocok untuk tujuan yang dimaksud dan hanya untuk kurun waktu yang ditetapkan 

dengan pasti. Ketiga, Para ahli. Karena ada berbagai kesulitan dan kerumitan 

dalam melakukan adaptasi, maka hendaknya memanfaatkan kemampuan para ahli 

dalam bidang liturgi dan teologi.
87

 

 Wewenang untuk adaptasi tidak diberikan kepada Uskup Diosesan, tetapi 

kepada Konferensi Para Uskup atau lembaga teritorial regional lainnya. 

Alasannya tidak diungkapkan secara gamblang oleh konsili dan hukum Gereja. 

Walau demikian, alasannya diduga karena keterbatasan tenaga  dan sumber daya 
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untuk masing-masing keuskupan, juga terutama untuk menunjukkan dan 

mewujudkan  kolegialitas para Uskup pada wilayah tertentu.
88

  

2.5.5.4 Uskup Diosesan 

Dalam batas-batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan 

kepadanya, Uskup Diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai 

liturgi yang harus ditaati oleh semua.
89

 

Peraturan mengenai liturgi tidak lagi eksklusif dan semata-mata tanggung 

jawab Takhta Apostolik. Beberapa detail diserahkan kepada Konferensi Para 

Uskup dan Uskup Diosesan. Uskup Diosesan dapat mengeluarkan beberapa 

peraturan tertentu mengenai liturgi untuk umat di wilayah kekuasaannya. Kuasa 

ini hanya dalam batas-batas kewenangannya, cukup terbatas dan harus ditaati oleh 

umat beriman.
90

 

Kuasa Uskup Diosesan untuk mengeluarkan peraturan mengenai liturgi 

dibatasi atau ditentukan sebagai berikut: Pertama, batasan. Norma dari Takhta 

Apostolik dan Konferensi Para Uskup. Kedua, cakupannya adalah menghindari 

takhayul dan magi, mengeluarkan semua yang ‘asing’ dari dan bertentangan 

dengan iman, mengeluarkan semua yang tidak sejalan dengan tradisi Gerejawi dan 

menjauhkan komersialisasi.
91

 

 

                                                             
88

Ibid., hal. 22. 
89

KHK. 1983, Kan. 838 § 4. 
90

RD. Herman Yosef Ga I, Op. Cit., hal. 23. 
91

Ibid., hal. 23-24. 


