
41 
 

BAB IV 

WEWENANGUSKUP DIOSESANUNTUK MEMBERIKAN NORMA-

NORMA MENGENAI LITURGI MENURUT KANON 838§4 KITAB 

HUKUM KANONIK 1983 

 

4.1 Gambaran Umum Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.1.1 Nama dan Istilah Kanon 

Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma 

adalah Iuris Canonici yang berasal dari kata bahasa Latin. Iuris (hukum) adalah 

sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil 

pertimbangan sehat yang bertujuan untuk kebaikan bersama seluruh anggota 

Gereja
1
. 

Kata “kanon” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sejenis buluh, 

mistar atau penggaris. Kanon menggambarkan ukuran atau mistar penggaris yang 

dipakai oleh seorang tukang kayu atau oleh seorang pelukis atau perancang 

model. Kanon adalah suatu standar, suatu norma atau patokan yang dengannya 

semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon kemudian diartikan sebagai 

suatu peraturan tingkah laku, suatu patokan bagi tindakan manusia. Dasar biblis 

ini ditemukan dalam Perjanjian Baru, (bdk. Gal. 6:16; Filp. 3:16). Kata Latin 

                                                             
1
James A. Coriden, An Introduction to Canon Law, (England: Geoffrey Chapman, 

1991), hal. 3-4 dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur. Can, Pengantar Hukum Gereja 

(Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat-Unwira, 2008), hal. 4. 
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untuk kanon “Regula” juga berarti: mistar, kayu pengukur, ukuran, penentuan 

undang-undang, model, contoh, pola dan darinya kita mengenal peraturan
2
. 

Selain menggunakan istilah dari bahasa Latin maupun Yunani mengenai 

hukum (Iuris), masih ada istilah lain, misalnya lex (legis) dan nomos yang berarti 

undang-undang. Maka orang mengenal Lex Romana (Hukum Romawi). Tetapi 

Gereja sebagai instansi juga menetapkan namauntuk peraturan-peraturannya yaitu 

kanon (Codex Iuris Canonici) sebab Gereja mau membedakan dengan hukum 

Romawi
3
. Hukum Kanonik adalah sebuah judul yang dipakai untuk 

mendeskripsikan norma-norma yang mengatur tata tertib umum Gereja Katolik 

Roma. 

4.1.2 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Peraturan-peraturan Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik lebih banyak 

berurusan dengan tata tertib dan disiplin, dari pada doktrin dan dogma.Kitab 

Hukum Kanonik berisikan pedoman-pedoman untuk bertingkah laku dan 

bukannya tentang iman kepercayaan setiap anggota Gereja Katolik.Hukum 

Kanonik menyediakan norma-norma tingkah laku dan bukannya menghadirkan isi 

iman.Karena untuk ajaran resmi Gereja, orang harus berkonsultasi dengan ajaran 

dokumen Gereja seperti Konsili Vatikan II, bukannya Kitab Hukum Kanonik
4
. 

4.1.3 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983 

Gereja adalah suatu komunitas yang sangat berbeda dari negara atau 

komunitas masyarakat sekular lainnya. Sebagai akibat logisnya, sistem 

                                                             
2
 Ibid. 

3
 Ibid, hal. 30-31. 

4
Ibid, hal. 4. 
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peraturannya memiliki tujuan yang berbeda dari sistem undang-undang lainnya. 

Gereja mandiri dalam suatu statusnya, yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Ia 

berbeda dari masyarakat manusia lainnya dalam asal-usulnya, sejarahnya, hakekat 

terdalamya yang dinamis dan juga dalam nasibnya. Maka dari itu susunan 

peraturan-peraturan Gereja harus berfungsi secara berbeda dari peraturan-

peraturan masyarakat lainnya
5
. 

Paus Yohanes Paulus II, ketika mengumumkan secara resmi Kitab Hukum 

Kanonik 1983, menegaskan tujuan dari Kitab Hukum Kanonik sebagai berikut: 

Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, 

karisma-karisma dan terlebih-lebih cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum 

beriman kristiani. Sebaliknya Kitab Hukum bertujuan terutama untuk 

menumbuhkan keteraturan yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, 

yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma, 

namun sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik 

dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang 

yang termasuk di dalamnya
6
. 

4.1.4 Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983 

Hukum sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi dalam setiap 

masyarakat, dan analog dengan itu peraturan-peraturan resmi Gereja 

memenuhi fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut: 

                                                             
5
Ibid. 

6
 Paus Yohanes Paulus II, (Konstitusi Apostolik) tentang Undang-Undang Tata Tertib 

Disiplin Suci “Sacrae Disciplinae Leges” dalam RD.R. Rubiyatmoko (ed.) Kitab Hukum Kanonik 

1983, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), hal. 15. 
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4.1.4.1 Hukum Ada Untuk Membantu Masyarakat Agar Mencapai 

Tujuan-tujuannya 

Hukum ada untuk mempermudah pencapaian tujuan atau 

kebaikan umum masyarakat. Hukum Kanonik membantu Komunitas 

kaum beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang 

Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusannya di dunia. Gereja 

harus mewartakan hidup dan karya Kristus, menjadi saksi yang tangguh 

tentang kehadiran Allah yang mencintai dan menjadi pelayan kepada 

dunia zaman ini. Gereja memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual 

yaitu keselamatan para anggotanya, rekonsiliasi dan persekutuannya 

dengan Allah
7
. 

4.1.4.2 Hukum Ada Untuk Memberikan Stabilitas Kepada Masyarakat 

Hukum ada untuk memberikan stabilitas kepada masyarakat yaitu 

menyediakan tata tertib yang baik dan dapat diandalkan. Ia menyediakan hukum 

acara atau proses perkara yang dapat dipercayai dan juga hasil atau akibat 

stabilnya disiplin dapat diramalkan. Gereja membutuhkan tata tertib yang damai 

dalam kehidupannya sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyarakat umumnya. 

Para pemimpin Gereja harus dipilih, sakramen-sakramen perlu dirayakan, sabda 

Tuhan harus diwartakan, keputusan-keputusan harus dibuat, harta benda harus 

diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas iman mempunyai sebuah hak 

untuk mengharapkan cara-cara yang masuk akal, cocok dan dapat diramalkan 

hasilnya yang baik dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari. Aturan-

                                                             
7
 James A. Coriden, An Introduction , Op. Cit., hal. 5. 
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aturan resmi Gereja memiliki dan  menguasai fungsi-fungsi tersebut  yang 

sesungguhnya sangat vital dalam menentukan kestabilan masyarakat gerejawi
8
. 

4.1.4.3 Hukum Ada Untuk Melindungi Hak-hak Pribadi dan Juga Sebagai 

Sarana Penyelesaian Konflik 

Gereja memiliki tata tertib yuridis untuk menciptakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban demi terciptanya kehidupan yang adil dan jujur bagi 

anggotanya.  Jadi hak-hak dan kewajiban serta sarana perlindungannya 

dibicarakan dalam kanon-kanon
9
. 

4.1.4.4 Hukum Ada Untuk Membantu Dalam Hal Pendidikan Masyarakat-

Komunitas Dengan Mengingatkan Setiap Orang Akan Nilai-nilainya 

dan Norma-normanya 

Gereja menuntut adanya suatu pendidikan yang terus-menerus. Walaupun 

pengajarannya dilakukan dengan berbagai cara, kanon-kanon mengatur 

pendidikan tersebut. Hukum Kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-

harapan para anggota, kualifikasi-kualifikasi bagi para pemegang jabatan dalam 

Gereja dan kehidupan religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk 

menuntun orang kepada suatu kehidupan yang saleh, tidak hanya suatu 

pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan. Di samping 

keadilan- keadilan, hukum kanonik menantang Gereja bekerja keras demi cinta 

sejati sebagai tujuannya. Hukum kanonik memandu dan membimbing kehidupan 

Gereja  dalam berbagai cara. Bagi mereka yang peduli dalam usaha memelihara 

                                                             
8
 Ibid., hal. 6 

9
 Ibid. 
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dan menjaga kelestarian Gereja adalah penting untuk memahami peraturan-

peraturannya
10

. 

4.1.5 Sumber- Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.1.5.1 Kitab Suci 

Pengarang Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru 

adalah mereka yang berotoritas tinggi dalam disiplin Gereja. Tulisan-tulisan 

mereka ini kemudian dikumpulkan, dijadikan satu buku suci; Kitab Suci. Para 

penulis meyakini bahwa proses penulisan ini berkat bimbingan, tuntunan Roh 

Kudus. Tradisi Kitab Suci ini pun menjadi dasar utama pembentukan Kitab 

Hukum Kanonik di dalam Gereja
11

. 

4.1.5.2 Hukum Kodrat 

Hukum-hukum kodrat yang diambil ini berkaitan dengan struktur-struktur 

dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal esensial. Misalnya; 

monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan praktek hidup jemaat kristen perdana yang disebut sebagai 

dasar dari peraturan-peraturan Gereja
12

. 

4.1.5.3 Kebiasaan 

Dalam komunitas- komunitas Gereja perdana, banyak sekali praktek yang 

dilakukan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadat Hari Minggu dan 

                                                             
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
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Perayaan Paskah. Melihat kebiasaan-kebiasaan ini sebagai sesuatu yang baik, 

maka Gereja mengambilnya menjadi sumber pembentukan hukum Gereja
13

. 

4.1.5.4 Konsili-Konsili 

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal biasanya disebut sinode atau 

konsili-konsili. Melalui sinode atau konsili-konsili, banyak ditetapkan hal-hal 

disiplin dalam Gereja yang patut diimani, dan dilaksanakan di dalam Gereja 

seperti pembaptisan ulang atau pentahbisan ulang. Konsili-konsili ekumene, 

seperti Konsili Vatikan II adalah suatu sumber utama regulasi-regulasi gerejani. 

Hasil-hasil dari pertemuan para pemimpin Gereja ini kemudian juga dilihat 

sebagai hal yang penting dalam menyusun Kitab Hukum Gereja
14

. 

4.1.5.5 Bapak-Bapak Gereja 

Tulisan-tulisan dari banyak pengarang abad-abad permulaan telah 

dihormati dan diterima sebagai sumber yang berwibawa dan berotoritas. 

Misalnya, Didache, Irenius, Siprianus, Basilius, Constitutiones Apostolorum dari 

Yohanes Crisostomus, Ambrosius, Jerome dan Agustinus. Semuanya diterima 

sebagai dasar hukum Gereja
15

. 

4.1.5.6 Para Paus 

Surat-surat dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Para Uskup Roma 

telah diterima dengan pemberian penghargaan khusus. Pada abad V semua itu 

                                                             
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 



48 
 

disusun serta dikembangkan secara bertahap menjadi dekrit-dekrit dengan 

kekuatan sebagai peraturan-peraturan umum dalam Gereja
16

. 

4.1.5.7 Para Uskup 

Para Uskup adalah orang beriman katolik yang dipilih oleh Paus untuk 

memimpin Keuskupan atau Gereja Katolik partikular di wilayah provinsi gerejawi 

di negara masing-masing. Ketika uskup-uskup yang memerintah dalam 

pemerintahannya banyak membuat pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-

kebijakan dan telah membuat keputusan-keputusan pastoral bagi diosesnya, maka 

aturan-aturan ini kemudian dituruti dan diperaktekkan di wilayah Diosesan dan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan, juga bagi penyusunan peraturan-peraturan 

Gereja
17

. 

4.1.5.8 Peraturan Ordo-Ordo Religius 

Konstitusi-konstitusi yang dikembangkan di dalam komunitas-komunitas 

religius seperti Benediktin, Fransiskan dan Dominikan yang telah mempengaruhi 

kelompok religius lainnya, dan akhirnya diterima menjadi peraturan-peraturan 

umum Gereja
18

. 

4.1.5.9 Hukum Sipil 

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para Kaisar Romawi, 

kemudian raja-raja dan legislator-legislator yang berhubungan dengan agama 

sering diterima sebagai yang berotoritas oleh Gereja. Aturan dari pihak-pihak ini 

                                                             
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam 

pembentukan Hukum Gereja
19

. 

4.1.4.10 Konkordat-Konkordat 

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara 

Paus dan pemerintah-pemerintah negara. Hal ini juga menjadi sumber modern 

bagi penyusunan peraturan hukum Gereja atau menjadi suatu sumber modern bagi 

regulasi-regulasi kanon
20

. 

4.2 Wewenang Uskup Diosesan Untuk Memberikan Norma-Norma 

Mengenai Liturgi Menurut Kanon 838 § 4 Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.2.1 Isi Kanon 838 § 4 Kitab Hukum Kanonik 1983 

“Dalam batas-batas kewenangannya dan dalam Gereja yang dipercayakan 

kepadanya Uskup Diosesan bertugas memberikan norma-norma mengenai 

liturgi yang harus ditaati oleh semua”
21

. 

Pembicaraan mengenai kewenangan uskup Diosesan mengatur norma-

norma liturgi dalam Gereja Katolik perspektif hukum kanon ditempatkan dalam 

buku IV Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Tugas Gereja Menguduskan
22

. 

Secara singkat kanon ini menjelaskan bahwa di dalam Gereja, pengaturan 

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

Apostolik, dan menurut norma hukum, pada Uskup Diosesan. Uskup Diosesan 

tidak dapat mendelegasikan kuasanya sebagai pembuat undang-undang kepada 

pihak lain, karena kuasa sebagai pembuat undang-undang adalah mutlak berada di 

                                                             
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

KHK 1983, Kan. 838 §4. 
22

KHK 1983, Kan. 838. 
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tangan Uskup Diosesan. Dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki olehnya 

dan di dalam Gereja yang dipercayakan kepadanya, Uskup Diosesan mempunyai 

salah satu tugas yang harus dikerjakan olehnya yakni untuk memberikan norma-

norma mengenai liturgi yang harus ditaati oleh semua umat tanpa terkecuali yang 

berada di wilayah keuskupannya
23

. 

4.2.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 838 § 4 Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.2.2.1 Uskup Diosesan 

Dalam sebuah wilayah keuskupan, Uskup Diosesan mutlak ada dan Uskup 

Diosesan yang mengepalai persekutuan-persekutuan umat beriman lainya
24

.Uskup 

Diosesan sebagai pimpinan tertinggi dalam wilayah Keuskupan haruslah 

bertanggungjawab atas seluruh kesejahteraan umat beriman yang ada di wilayah 

Keuskupan. Dalam menjalankan tugasnya, Uskup Diosesan harus memperhatikan 

seluruh umat beriman yang dipercayakan kepadanya dari segi usia, kedudukan 

atau bangsa maupun umat beriman yang sudah menetap lama dalam 

Keuskupannya atau hanya menetap untuk sementara waktu saja
25

. 

Tugas pokok seorang Uskup adalah pemersatu. Uskup bertugas untuk 

mempersatukan dan mempertemukan umat. Umat dalam sebuah wilayah tertentu 

selalu membutuhkan seorang gembala yang menjadi pemimpin sekaligus teladan 

dalam kata dan perbuatan yang menunjukkan imannya
26

. 

 

                                                             
23

KHK 1983, Kan. 838 §4 
24

KHK 1983, Kan. 381 § 2  
25

KHK 1983, Kan. 383 § 1 
26

 Federasi Konferensi-konferensi Para Uskup Asia,Dokumen Sidang-sidang 1970-

1991,dalam Seri Dokumen FABC No.1 (Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 

1995), no.40. 



51 
 

4.2.2.2 Dioses dan Diosesan 

Kata “dioses” berasal dari bahasa Yunani dioikesis (dia-oikesis: residensi 

atau tempat tinggal), yang secara etimologis menunjuk pada manajemen suatu 

rumah tangga
27

. Dalam kerajaan Roma, dioses digunakan untuk menamai 

yurisdiksi-yurisdiksi administratif, yang dikepalai oleh para magister atau para 

duta. Gereja secara perlahan mulai menggunakan term tersebut dan melalui 

pandangan pada zaman pertengahan, dioses dimengeri sebagai Gereja lokal yang 

dikepalai oleh seorang Uskup. Dalam dekrit tentang Tugas Pastoral Para Uskup 

dalam Gereja dinyatakan bahwa “Diosis” (keuskupan) merupakan sebagian umat 

Allah, yang dipercayakan kepada Uskup dalam kerjasama dengan “Dewan 

Imam”-nya (presbiterium) untuk digembalakan. Dengan demikian, bagian umat 

yang patuh kepada gembalanya dan yang dihimpun olehnya dalam Roh Kudus 

melalui injil dan ekaristi itu, merupakan Gereja Khusus. Di situ sungguh hadir dan 

berkaryalah Gereja Kristus yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik
28

. 

4.2.2.3 Kehidupan Liturgi dalam Keuskupan 

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 

                                                             
27

Harry E. Klarke dan Lucinda R. Summers, The New Lexion Webster International 

Dictionary-Volume I, (US: Lexicon, 1978), hal. 282. 
28

CD. Art. 11 



52 
 

umatnya
29

. Dalam pelaksanaan jabatan yang diserahkan kepadanya, Uskup 

Diosesan dapat menjalankan semua tugas yang sudah dipunyainya di keuskupan 

itu pada waktu pengangkatannya
30

. 

Uskup harus dipandang sebagai imam agung kawanannya. Kehidupan 

umatnya yang beriman dalam Kristus bersumber dan bergantung pada cara 

tertentu dari padanya. Karena itu semua orang harus menaruh penghargaan amat 

besar terhadap kehidupan liturgi keuskupan di sekitar Uskup. Hendaknya mereka 

yakin, bahwa penampilan Gereja yang istimewa terdapat dalam keikutsertaan 

penuh dan aktif seluruh Umat kudus Allah dalam perayaan Liturgi yang sama, 

terutama dalam satu ekaristi, dalam satu doa, pada satu altar, dipimpin oleh Uskup 

yang dikelilingi oleh para imam serta para pelayan lainnya
31

. 

Dalam Gerejanya, uskup tidak dapat selalu atau di mana-mana memimpin 

sendiri segenap kawanannya. Karena itu, haruslah ia membentuk kelompok-

kelompok orang beriman, di antaranya yang terpenting yakni paroki-paroki yang 

di setiap tempat dikelola di bawah seorang pastor yang mewakili uskup. Sebab 

dalam arti tertentu paroki menghadirkan Gereja semesta yang kelihatan
32

. 

4.2.2.4 Alasan Perlunya Norma Liturgi 

Liturgi suci adalah pelaksanaan imamat Yesus Kristus. Liturgi adalah 

ibadat publik Gereja yang dilakukan oleh Tubuh Mistik Kristus, oleh kepala dan 

anggota-Nya. Perayaan liturgis harus menjadi pengalaman iman tradisional yang 

                                                             
29

Rm. Dr. John Boylon, Pr, Tuntutan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan, Op. 

Cit, hal. 12-13. 
30

KHK 1983, Kan. 382 § 1. 
31

SC. art. 41. 
32

Rm. Dr. Emanuel Martasudjita, Pr, Gereja yang Melayani dengan Rendah Hati, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 32. 
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diakui, dirayakan, dan disampaikan, pengalaman harapan yang diungkapkan dan 

ditegaskan, serta pengalaman kasih yng dinyanyikan dan dihidupi
33

. 

 Karena perayaan liturgis adalah tindakan publik yang dilakukan dalam 

nama Gereja universal, dengan Yesus Kristus sendiri sebagai Imam Agung, maka 

selagi waktu bergulir, Gereja selalu mengembangkan norma-norma yang 

mengungkapkan ibadat publiknya. Norma liturgi melindungi harta karun ini yang 

adalah ibadat Kristiani. Ia mewujudkan iman Gereja, mendukungnya, 

merayakannya, dan menyampaikannya. Ia juga mewujudkan hakikat Gereja 

sebagai keluarga yang terbentuk secara hierarkis, sebuah komunitas ibadat, kasih 

dan pelayanan, sebuah tubuh yang mendukung persatuan dengan Allah dan 

kekudusan hidup dan memberikan pendosa harapan akan pertobatan, 

pengampunan, dan hidup baru dalam Kristus
34

. 

 Terlebih, norma liturgi membantu melindungi perayaan misteri-misteri 

suci, khususnya Ekaristi suci dari kerusakan lantaran penambahan atau 

pengurangan yang merusak iman dan yang dapat beresiko membuat perayaan 

sakramental menjadi tidak valid. Umat Allah, dengan demikian, dijamin untuk 

memperoleh perayaan-perayaan yang sejalan dengan iman Katolik tradisional, dan 

perayaan tersebut tidak diserahkan ke dalam gagasan, perasaan, teori, atau 

keanehan personal seseorang
35

. 
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Gabe Huck, Liturgi yang Anggun dan Menawan; Pedoman Menyiapkan dan 

Melaksanakan Liturgi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 82. 
34

Ibid., hal. 84. 
35

Ibid., hal. 84. 
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4.2.2.5 Wewenang Uskup Diosesan Dalam Menetapkan Norma-Norma 

Mengenai Liturgi 

Wewenang untuk mengatur liturgi ada pada para pemimpin Gereja, yaitu 

Tahta Apostolik dan menurut norma hukum pada Uskup Diosesan. Uskup 

Diosesan adalah pelayan utama misteri-misteri Allah dalam Gereja setempat yang 

dipercayakan kepadanya. Uskup disebut moderator, promotor, dan penjaga 

seluruh hidup liturgi kawanannya. Artinya, uskup bertugas untuk mengatur, 

mengarahkan, menyemangati, dan kadang-kadang juga menegur mereka yang 

dipercayakan kepadanya
36

. Uskup Diosesan pantas menerangkan arti yang 

tercantum dalam tata cara serta teks-teks liturgi dan memupuk semangat liturgi 

pada para imam, diakon serta kaum awam sehingga semuanya dibimbing untuk 

secara aktif merayakan liturgi dan memetik buahnya dan demikian pula ia harus 

berusaha agar seluruh tubuh Gereja dapat bertumbuh dalam pemahaman yang 

sama, dalam persekutuan cinta, baik di dalam lingkup keuskupan, maupun di 

tingkat nasional dan internasional. Pedoman Umum Misale Romawi 2000 

menyampaikan empat macam penyesuaian yang bisa dilakukan oleh Uskup 

Diosesan yaitu: merumuskan tata cara konselebrasi, merumuskan kaidah-kaidah 

untuk putra altar, merumuskan kaidah-kaidah pembagian komuni dua rupa, 

merumuskan kaidah-kaidah tata bangun dan tata ruang Gereja
37

. 

Berdasarkan kuasa yang diberikan hukum, wewenang untuk mengatur 

perkara-perkara Liturgi dalam batas-batas tertentu juga ada pada berbagai macam 
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Konferensi Uskup se-daerah yang didirikan secara sah. Konferensi para uskup 

memiliki wewenang untuk mengadakan beberapa penyesuaian perayaan liturgi 

seperti; menyiapkan dan mengesahkan edisi lengkap Misale Romawi dalam 

bahasa setempat dan menyampaikannya ke Takhta Suci untuk recognitio, 

merumuskan penyesuaian-penyesuaian Misale Romawi seperti sikap tubuh dan 

tata gerak, teks nyanyian, bacaan Kitab Suci untuk kesempatan-kesempatan 

tertentu, bentuk atau tata gerak salam damai, cara menyambut komuni, bahan 

untuk altar dan perlengkapan liturgi, petunjuk pastoral untuk dilampirkan dalam 

Misale, mempersiapkan dengan saksama terjemahan Kitab Suci untuk Misa kudus 

serta menyiapkan terjemahan teks-teks liturgi lain, mengesahkan lagu-lagu untuk 

Misa dan menilai bentuk musik, melodi, dan alat musik yang diizinkan untuk 

penggunaan ibadat, mengusulkan unsur-unsur dan hal-hal untuk penyesuaian yang 

lebih mendalam sebagaimana diamanatkan oleh Bapa Konsili Vatikan
38

. 

Uskup secara pribadi maupun konferensi uskup tidak mempunyai 

wewenang untuk mengizinkan eksperimen dengan teks-teks liturgi atau semua hal 

lain yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi. Untuk eksperimen sejenis di masa 

mendatang dibutuhkan izin dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen. Izin 

itu harus diberi secara tertulis dan permohonannya harus dimasukkan oleh 

Konferensi Uskup. Sesungguhnya permohonan yang demikian tidak akan 

dikabulkan tanpa alasan serius. Semua norma yang berhubungan dengan hal-hal 
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liturgi harus diberi recognitio. Tanpa recognitio itu, semua norma itu tidak 

mempunyai kekuatan hukum
39

. 

4.2.2.6 Partisipasi Umat Beriman Dalam Liturgi 

Upacara-upacara Liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan 

perayaan Gereja sebagai “sakramen kesatuan”, yakni Umat Kudus yang 

berhimpun dan diatur di bawah para uskup. Maka upacara-upacara itu 

menyangkut seluruh Tubuh Gereja dan menampakkan serta mempengaruhinya; 

sedangkan masing-masing anggota disentuhnya secara berlain-lainan, menurut 

keanekaan tingkatan, tugas serta keikutsertaan aktual mereka
40

.  

 Akan tetapi supaya hasil guna itu diperoleh sepenuhnya, umat beriman 

perlu datang menghadiri liturgi suci dengan sikap-sikap bathin yang serasi. 

Hendaklah mereka menyesuaikan hati dengan apa yang mereka ucapkan, serta 

bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya mereka jangan sia-sia saja 

menerimanya
41

. Karena itu hendaklah para gembala rohani memperhatikan 

dengan seksama, supaya dalam kegiatan liturgi jangan hanya dipatuhi hukum-

hukumnya untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat 

beriman ikut merayakannya dengan sadar, aktif dan penuh makna. 

 Liturgi sebagai karya Gereja mengalami perkembangan dan penyesuaian, 

dan hal ini dapat dilihat dalam sejarah Gereja. Sebab bagaimanapun, liturgi 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Gereja dan karena itu segala bentuk 

penyesuaiannya harus semakin mendorong partisipasi umat di dalamnya dan 
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mengarahkan umat kepada peningkatan penghayatan akan maknanya yang luhur. 

Liturgi adalah perayaan pertemuan antara Allah dengan manusia dan antara 

anggota persekutuan satu sama lain yang disatukan Allah. Kehadiran Allah dalam 

liturgi ini merupakan hal pokok yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. 

Inilah yang membuat keseluruhan suasana perayaan menjadi kudus dan berbeda 

dengan suasana profan. Dalam liturgi manusia harus berusaha menyesuaikan diri 

dengan Allah serta rencana-rencana-Nya, dan menyesuaikan diri dengan 

pedoman-pedoman liturgi terutama pedoman umum mengenai hal-hal pokok dan 

penting yang dipandang sebagai unsur pembentuk liturgi
42

. 

4.2.3 Lex Orandi Lex Credendi 

Relasi antara iman Gereja dan perayaan liturgisnya terkandung dalam 

perkataan kuno, lex orandi, lex credendi (hukum doa adalah hukum iman) atau 

legem credendi lex statuat supplicandi (hendaklah hukum doa menentukan norma 

iman)
43

. Gereja percaya sebagaimana ia berdoa. Liturgi adalah unsur konstitutif 

dari tradisi Gereja yang suci dan hidup. Itulah sebabnya Gereja tidak mengizinkan 

pelayan komunitas mengubah atau memanipulasi sakramen apapun atau bahkan 

ritus liturgi umum. 

 Gereja sendiri tidak memiliki kuasa terhadap hal-hal yang ditetapkan 

Kristus sendiri yang membentuk bagian liturgi yang tak berubah. Sungguh, bila 

ikatan yang dimiliki sakramen-sakramen dipisahkan dari Kristus sendiri yang 

menginstitusikannya, dan dari peristiwa-peristiwa pendirian Gereja, ia tidak lagi 

berfaedah bagi umat beriman, melainkan membahayakan mereka. Karena liturgi 
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suci terhubung secara intim dengan prinsip-prinsip doktrin, maka penggunaan 

teks-teks dan ritus yang tidak disetujui akan mengarah entah kepada pemudaran 

atau menghilangnya ikatan yang perlu antara lex orandi dan lex credendi
44

. 

4.2.4 Pembinaan Liturgi Kaum Beriman 

Dalam pembaharuan dan pengembangan liturgi suci, keikutsertaan 

segenap umat secara penuh dan aktif itu perlu mendapat perhatian yang terbesar. 

Sebab bagi kaum beriman, liturgi merupakan sumber utama yang tidak 

tergantikan untuk menimba semangat kristiani yang sejati. Karena itu dalam 

seluruh kegiatan pastoral, para gembala jiwa harus mengusahakannya dengan 

rajin melalui pendidikan yang seperlunya. Akan tetapi supaya itu tercapai, tiada 

harapan lain kecuali bahwa lebih dahulu para gembala jiwa sendiri secara 

mendalam diresapi semangat dan daya liturgi, serta menjadi mahir untuk memberi 

pendidikan liturgi
45

. 

 Hendaklah para imam, baik Diosesan maupun religius, yang sudah 

berkarya di kebun anggur Tuhan, dibantu dengan segala upaya yang memadai, 

supaya mereka semakin mendalam memahami apa yang mereka laksanakan dalam 

pelayanan-pelayanan suci, menghayati hidup liturgis, dan menyalurkannya kepada 

umat beriman yang dipercayakan kepada mereka. Hendaklah para gembala jiwa 

dengan tekun dan sabar mengusahakan pembinaan liturgi kaum beriman serta 

keikutsertaan mereka secara aktif, baik lahir maupun bathin, sesuai dengan umur, 

situasi, corak hidup dan taraf religius mereka. Dengan demikian mereka 

menunaikan salah satu tugas utama pembagi misteri-misteri Allah yang setia. 
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Dalam hal ini hendaklah mereka membimbing kawanan mereka, bukan saja 

dengan kata-kata, melainkan juga dengan teladan
46

. 

4.2.5 Pengembangan Pastoral Liturgi 

Usaha mengembangkan dan membaharui liturgi suci memang tepat 

dipandang sebagai tanda penyelenggaraan Allah atas zaman kita, sebagai gerakan 

Roh Kudus dalam Gerejanya. Dan usaha itu menandai kehidupan Gereja, bahkan 

seluruh cara berpandangan dan bertindak religius zaman sekarang ini dengan cara 

yang khas. Karena itu, untuk semakin mengembangkan kegiatan pastoral liturgi 

dalam Gereja, sebaiknya pemimpin Gerejawi setempat yang berwenang 

mendirikan Komisi liturgi. Komisi liturgi ini sedapat mungkin hendaknya dibantu 

oleh suatu Lembaga Liturgi Pastoral yang bertugas membina kegiatan pastoral 

liturgis dalam kawasannya
47

. 

 Begitu pula di setiap keuskupan hendaknya ada komisi liturgi untuk 

memajukan kegiatan liturgi di bawah bimbingan uskup. Ada kalanya dapat 

berguna bila berbagai keuskupan mendirikan satu komisi untuk mengembangkan 

liturgi melalui musyawarah bersama
48

. 

4.2.6 Beberapa Norma Liturgi dalam Perayaan Ekaristi 

4.2.6.1 Sehubungan dengan Persiapan Batin  

 Ada beberapa norma sehubungan dengan persiapan batin sebelum 

mengikuti perayaan ekaristi seperti; Pertama, berpuasa sedikitnya sejam sebelum 

menerima komuni. Yang akan menerima Ekaristi Mahakudus hendaknya 

berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-
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kurangnya satu jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-

obatan
49

. Maksud puasa sebelum komuni tentu adalah untuk semakin 

menyadarkan kita bahwa yang akan kita santap dalam Ekaristi adalah bukan 

makanan biasa, melainkan adalah Tuhan sendiri yaitu Sang Roti Hidup, yang 

dapat membawa kita kepada kehidupan kekal. Kedua, menggunakan pakaian yang 

sopan ke gereja, tidak datang terlambat, tidak menelpon di dalam Gereja. Di 

dalam sikap (gerak-gerik, pakaian) akan terungkap penghormatan, kekhidmatan, 

dan kegembiraan yang sesuai dengan saat di mana Kristus menjadi tamu kita
50

. 

Sudah sewajarnya dan sepantasnya jika kita memberikan penghormatan kepada 

Allah yang kita jumpai di dalam liturgi. 

4.2.6.2 Dalam Bagian-bagian Perayaan Ekaristi 

 Bagian-bagian perayaan ekaristi juga memiliki norma, salah satunya yaitu 

tidak diizinkan seorang awam untuk berkhotbah dalam perayaan Ekaristi. Kaum 

awam dapat diperkenankan untuk berkhotbah di dalam Gereja atau ruang doa, jika 

dalam situasi tertentu kebutuhan menuntutnya atau dalam kasus-kasus khusus 

manfaat menganjurkannya demikian, menurut ketentuan-ketentuan Konferensi 

Para Uskup dan hendaknya dalam berkhotbah hendaknya dijelaskan misteri-

misteri iman dan norma-norma hidup kristiani, dari teks suci sepanjang tahun 

liturgi
51

. Homili yang diberikan dalam rangka perayaan Misa Kudus, dan yang 

merupakan bagian utuh dari liturgi itu pada umumnya dibawakan oleh imam yang 

memimpin perayaan. Ia dapat menyerahkan tugas ini kepada salah seorang imam 
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konselebran, atau kadang-kadang, tergantung situasi, kepada diakon, tetapi tidak 

pernah kepada seorang awam
52

.  

4.2.6.3 Dalam hal Penerimaan Komuni 

 Pada saat komuni dalam perayaan ekaristi, umat tidak diizinkan 

mengambil sendiri, apalagi meneruskan kepada orang lain Hosti Kudus atau Piala 

kudus
53

. Umat yang menyambut tidak diberi izin untuk mencelupkan sendiri hosti 

ke dalam piala, tidak boleh juga ia menerima hosti yang sudah dicelupkan itu pada 

tangannya
54

. Umat tidak diperkenankan mengambil sendiri roti kudus atau piala, 

apalagi saling memberikannya antar mereka. Umat menyambut entah sambil 

berlutut atau sambil berdiri, sesuai dengan ketentuan Konferensi Uskup
55

. Pada 

hakekatnya Komuni adalah sesuatu yang “diberikan” oleh Kristus: “Terimalah 

dan makanlah, inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu…Terimalah dan 

minumlah, inilah darah-Ku yang ditumpahkan bagimu…”. Jadi bukan sesuatu 

yang dapat diambil sendiri. 

4.2.6.4 Dalam Hal Musik Liturgi 

 Adanya tari-tarian yang menyerupai pertunjukan atau performance dalam 

perayaan Ekaristi, kemudian diikuti dengan tepuk tangan umat merupakan sesuatu 

yang melanggar norma liturgi. Perlu dihindarkan suatu perayaan Ekaristi yang 

hanya dilangsungkan sebagai pertunjukan atau menurut gaya upacara-upacara 

lain, termasuk upacara-upacara profan agar Ekaristi tidak kehilangan artinya yang 
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otentik
56

. Di kalangan sejumlah suku, nyanyian secara naluriah terkait dengan 

tepuk tangan, gerakan tubuh yang ritmis, dan bahkan tarian. Ini semua adalah 

bentuk lahiriah dari gejolak batin dan merupakan bagian dari tradisi suku. Jelas itu 

hendaknya menjadi ungkapan tulus doa jemaat dan tidak sekedar menjadi 

tontonan
57

. 
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