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Nomor
Lampiran
Perihal

: 59/PSKR/VlxlV20l4
: 2 Eksemplar

: Permohonan Menjadi Pemateri

Sinode III Sesi IV KR

Kepada

Yth. Rm. Dr. Yohanes Servatius Boylon
Di
STKIP St Parrhrc Ilrrtcno

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memberikan input bagi reksa pastoral Keuskupan Ruteng, kami

meminta kesediaan Romo untuk menjadi pemateri dalam Sinode III Sesi IV. Sinode III Sesi IV
yang mengambil tema: 'Menjadi Gereja yang Solid, Mandin, dan Solider Melalui Paguyuban

Teritorial (KBG), Organisasi Rohani, Keberadaan dan Peran Kevikepan", akan dilaksanakan

pada:

Hari/TanggaI
Tempat

: Senin, 12 Januari - Jumat, 16 Januari 2015

: Aula Efata Ruteng

Untuk menyukseskan Sinode ini, Panitia meminta kesediaan Romo untuk

mempresentasikan refleksi teologis tentang tentang struktur Gereja Partikular/Lokal
(kevikepan, dekenat, dan paroki).

Bersama surat ini, kami melampirkan agenda dan term of reference (TOR) Sinode ini.
Atas kerjasama dan partisipasi Romo, kami haturkan limpah terima kasih.

Salam dan Hormat

Sekjen Sinode III KR

Rm. Dr. Martin Chen



!op
F{ I-oElGIM
il,
3
Z

\o

oz
frl
t--
Du

uz
lrlFp
d
z
Oi
D.M4U)

EA<Ml-r -l!=
Oi!za
Ill (1
>z

(n
Z

g)
trl
&
Or

ozfrl ^qsy E.,a tz-_:i
3;a;E U R

Esf;#EBs
s t E fr3,i2

aEIrEEq

EHgxE#g

EFEgEEE

EE{lHH*
335HHgl
gEErg|,frr
ii ut a

F

ovfi6
rda

o2
EI
t
Dfi
ap
d
,J

tr
ta
&
Hx
ta
2
rfla
o
A

t
A
ft
EI
H
z
$
Hil
frl
tr
lri
o

lJ)
Ft
O
c{

&
M
<rt
O.

C\

o
Z

MF{rrH
F{fr
rq
v)

Io
TJo
Ir
I

lJJ
3
eZIo

-
Y
()g

,3
/-t O

"i2Q0fr
fr?n E

si?i
1q?<!9z1i3F1L),d05
3i5A
E3!A
I --\ t'-\ J
--A \

sAEE
A3e?i3i2
=(,^Ei
3?iHese!ctl

a
-3g
Fo



Irljt
G

'
a-oa\:t
E
e
-

+)

o
2.
o
c!

{.,
tr
(u

c\

+J

OJ

E
o
N
rl

P
.I
u,L
oa
ee
|q

T
I

GT
G

f,
Ei
r-
I

ireIarlr
'D5
I
.I
O'
6
IL

rS

U)

($
t1

t,
q)

(s

o

r;a

q)

(J

+)L
(d

o

io
F]

>'o
ccl
v)

P

t-o
tt)
t)
o
tr(t
,co

I- -{rA>

Ir-sIo
I
Git
o
F

7I
GrI
6ar
Uo
L
ILo5
G
-a

,Eo
&
(s

.. .E
(dn
LHro uD(n

H69
0.9v'Er3 

E:cEl oo,^(s
OJ;I.r-ji(E

td3
o)i7,div

(g

.Itr
>qJ6(,'a.P
t-Fq)=

(,=
.uI8oo- -qHh
O q,TJ
G)'= =F <'=
EE3
+,9 b

L

.us
io)E.v

U'@
uoo
ij(!tro.
Al f,leJ.(, 'a
ho o)oL
6!r(l)g
t<(6l- o.(a 5-ltfE
o(u6dvo.

I
6
a,
E,-h
G
F
ICL
1€I

rr1)

N
t
(6

(E

CN
r{
(g
t,
(6

o)
V,

LN

o
N
t-
(6

G

+
d

(g
&

rn
o
N
L

(c

rfl
r<
v)

E
(6

a
14
o
M

;tuH=;
3E#
SoMu,Mfn
P u;a

;r g7
fr] ts 7 frlA>riM

;$58o>Ji,
ci D(oz
aSHS

EIHI
sH?i

A.E triOri04z<a
s6s
frfryl-1 F

l-t
D
MFa

/l-\UI
tlJ
Ff
?
7
33
Ial
gJ

'II
I
I
L,i
e
e
Z
Io
I
|.,r
Z
e



REFLEKSI TEOLOGIS  

TENTANG STRUKTUR KEUSKUPAN  

(KEVIKEPAN, DEKENAT DAN PAROKI) 

 

 

PENDAHULUAN 

 Kehadiran kevikepan atau VikEp termasuk baru di keuskupan Ruteng. Dia merupakan 

hasil rekomendasi dan aspirasi Sinode Keuskupan Ruteng tahun 2007. Dia lahir dari kerinduan 

umat katolik keuskupan Ruteng yang haus akan pelayanan pastoral yang lebih baik dan juga 

sebagai jawaban terhadap keprihatinan tentang beban uskup yang terlalu berat menangani 

keuskupan yang besar dan luas (Sinode II, 2007: ; Sinode III Sesi IV, 2015: 107). Dengan 

terbentuknya kevikepan diharapkan terjadi pendekatan dan pemerataan pelayanan terhadap umat 

serta beban kerja uskup diperingan.  

Namun seiring dengan jalannya waktu, harapan dan kerinduan umat di atas nampaknya 

belum  terjawab secara memuaskan. Dalam temuan panitia Sinode 2013-2015, kehadiran 

kevikepan atau VikEp belum membawa dampak pastoral yang signifikan. Bahkan panitia 

mencatat tiga hal penting berikut: pertama, kehadiran kevikepan atau VikEp telah menimbulkan 

terjadinya tumpang tindih kewenangan antara uskup dan VikEp serta kebingungan dalam 

koordinasi kerja; kedua, de fakto VikEp lebih banyak berurusan dengan acara seremonial; 

ketiga, VikEp sendiri “gagap” untuk mengimplementasikan program kebijakan pastoral 

keuskupan (Sinode III Sesi IV, 2015: 107-108 ). 

Catatan panitia ini tentunya sejalan dengan kerinduan sinode 2007 yang mengharapkan  

agar struktur keuskupan khususnya kevikepan berkontribusi positip secara pastoral. Dalam 

rangka itu panitia sinode merasa perlu untuk mengajak kita semua melakukan refleksi teologis 

dari struktur hirarkis keuskupan. Maka sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini menampilkan   

dua pertanyaan mendasar:  

 Bagaimanakah keinginan Kristus tentang struktur hirarkis  dalam sebuah Gereja 

partikular/keuskupan? 

 Bagaimanakah peran struktur hirarkis (khususnya VikEp, Deken dan pastor paroki) 

dalam mewujudkan tugas pelayanan dan misi keselamatan Kristus di keuskupan Ruteng? 

 Apakah kehadiran kevikepan membantu dan mendorong pelayanan pastoral yang lebih 

adil, merata dan menjawabi kebutuhan umat katolik keuskupan Ruteng? 

 

PENETAPAN ILAHI 

Inspirasi dan terang Konsili Vatikan II tentang Gereja  telah membawa perubahan dan 

pembaharuan dalam pemahaman dan pemaknaan struktur Gereja partikular. Pandangan legalistis 

dan klerikalistis tentang struktur Gereja pada Vatikan I diberi penjiwaan dan makna spiritual 

serta diorientasikan pada pelayanan pastoral demi keselamatan umat manusia. Gereja bukan 



terutama sebuah organisasi kemasyarakatan yang manusiawi semata tetapi  sebuah kenisah 

Allah. Gereja adalah Tubuh Kristus; Kristus mendirikanNya sebagai komunitas iman, harap dan 

kasih. Gereja ditetapkan sebagai sakramen, tanda kehadiran dan kesatuan Allah dengan umatnya 

dan di antara umatnya (Green, 1985: 32-33; Sheehy et al., 1995: 115-116).      

Penekanan pada aspek spiritual oleh Konsili Vatikan II tidak bermaksud untuk 

menafikan struktur hirarkis dalam Gereja tetapi hendak menjaga keseimbangan pemahaman dan 

pemaknaan Gereja sebagai komunio di satu sisi dan sebagai sebuah organisasi manusia di sisi 

lain. Lumen Gentium 19 mengatakan bahwa demi perkembangan dan pertumbuhan umat 

Allah, Kristus telah menetapkan berbagai pelayanan dan itu menjadi inti dari struktur 

hirarkis. Sabda telah menjelma menjadi daging; Sabda itu adalah Kristus yang telah menjelma 

dalam Gereja sebagai sakramen yang memiliki struktur hukum. Gereja sebagai sakramen secara 

kelihatan nampak dalam pengakuan iman  (akan Yesus Kristus), sakramen-sakramen sama 

(permandian, penguatan, komunio, pengampunan dosa, perkawinan, imamat dan orang sakit) 

dan kepemimpinan gerejawi yang satu dan sama (struktur hirarkis gereja) (Kanon 205). 

Gereja sebagai Tubuh Kristus tetap mengandaikan struktur kepemimpinan yang bersifat 

sosial-organisatoris dan dikelola sesuai prinsip manajemen yang profesional dan pastoral. 

Prinsip teologis “Rahmat mengandaikan kodrat” sesungguhnya menuntut struktur Gereja yang 

mampu mewujudkan tugas perutusan Kristus dalam semangat kolegialitas dimana  uskup 

menjadi prinsip utama dan dasar kesatuan Gereja partikular (CD 4, LG 21, 28). Para imam 

(diosesan dan tarekat religius) merupakan rekan kerja uskup berdasarkan tahbisan dan pelayanan 

dalam melayani kebutuhan umat Allah. Para imam dan uskup membangun persekutuan hirarkis 

dalam menjalankan misi gereja menyelamatkan umat manusia (Green, 1989: 84-87). 

Struktur hirarkis gereja mempunyai jiwanya dalam Kristus sendiri bersama Allah Bapa 

dan Allah RohKudus. Kristus sendiri mempercayakan kepemimpinan GerejaNya pada Petrus 

dan murid2 lainnya  yang kemudian menjelma dalam struktur Gereja. Dengan demikian Struktur 

gereja ditetapkan dan dikehendaki Kristus sebagai tanda dan sarana keselamatan dalam 

rangka mewujudkan bonum commune, menjamin kesatuan antara Tuhan dan umatNya 

serta di antara umat, memfasilitasi dan mempermudah akses bagi semua Umat 

menjalankan tritugas Kristus, memberdayakan the poor and the weak, dan menjamin salus 

animarum. 

 Jika kehadiran struktur gereja misalnya kehadiran uskup, menghambat terwujudnya 

bonum commune (membuat umat makin jauh dr kesejahteraan rohani jasmani), atau jika 

kehadiran VikGen dan VikEp menghambat pelayanan terhadap umat, atau jika kehadiran deken 

dan pastor paroki menimbulkan perpecahan di kalangan umat, atau jika kehadiran DPP 

menghambat umat memenuhi trimunera Kristus (berbicara tentang kebenaran sbg nabi, atau 

berdoa atau menjadi saleh), atau membuat Gereja makin jauh dari orang miskin dan lemah, 

maka struktur yang demikian berlawanan dengan hakikat perutusan Kristus dan hakikat gereja 

sebagai persekutuan rohani yang hirarkis( Green, 1989: 476-478).  



 

 

HIRARKI KEUSKUPAN  

Konsili Vatikan II mencatat perubahan konsep tentang keuskupan. Keuskupan bukan lagi 

merupakan sebuah wilayah tetapi terutama sebagai umat Allah, sebuah persekutuan kaum 

beriman yang dipersatukan dengan Kristus melalui sakramen pembaptisan dan dipanggil untuk 

mengambil bagian dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja (Kanon 369). Kata umat 

Allah pada Vatikan II sesungguhnya digunakan untuk menyatakan kesetaraan di antara semua 

orang katolik yang didasarkan pada pembaptisan yang satu dan sama. Kata umat Allah juga 

mengakomodir perbedaan fungsi  di dalam gereja antara klerus dan awam, antara pimpinan dan 

umat.  Kata Umat Allah mencakupi struktur gereja yang hirarkis (uskup dan strukturnya) yang 

walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda namun tetap bersatu bersama umat lain dalam 

tugas perutusan yang sama  yaitu misi keselamatan umat manusia (Kanon 204-746).  

Persekutuan umat beriman di keuskupan dipercayakan penggembalaannya kepada Uskup 

dalam kerjasama dengan para imam sedemikian rupa sehingga  terwujud dan berkarya Gereja 

Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik (Kanon 369). Sebagai pengganti para rasul 

Uskup berperan sebagai puncak dari struktur dan prinsip yang kelihatan serta fundasi dari 

kesatuan umat Allah di keuskupan. Dia adalah penghubung antara persekutuan hirarkis gereja 

universal dengan umatnya di keuskupan. Olehnya uskup disebut sebagai pelayan yang unik dan 

kelihatan yang membuat Kristus nampak dalam umatnya (LG 21). 

Kepada uskup Kristus memberikan seluruh misi keselamatan manusia. Sama seperti 

Allah Bapa telah mengutusNya, Kristus juga mengutus para murid termasuk uskup agar setiap 

orang diselamatkan (Yoh 20, 21; CD 1). ADALAH TUGAS DAN KEWAJIBAN USKUP 

UNTUK MEMBUAT KEUSKUPAN SEBUAH KOMUNITAS KESELAMATAN, DIMANA 

UMAT MENGALAMI KARIA KESELAMATAN  YESUS DAN IMAN UMATNYA 

BERTUMBUH MATANG MELALUI PELAYANAN SABDA DAN EKARISTI SERTA 

SAKRAMEN LAIN DI TENGAH PERSAUDARAAN SEJATI.  

Karena itulah seorang uskup diberikan kekuasaan/ kewenangan yang luar biasa besarnya. 

Padanya melekat kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Kan. 391 - § 1). Segala kuasa 

kepemimpinan Uskup melekat dengan jabatannya, bersifat sendiri dan langsung serta 

penuh; kuasanya diterima langsung dari Tuhan dan tak bisa dipisahkan dari jabatannya 

sebagai uskup. Hanya uskup saja  yang mendapat kuasa itu secara langsung dan penuh 

dari Kristus. Namun hal itu tidak berarti bahwa uskup menjalankan kuasa dan tugas 

perutusan Kristus itu sendirian. Sebaliknya untuk menjamin pelayanan pastoral umatnya, 

uskup diberi kewenangan untuk menjalankan kuasanya itu sendiri atau melalui wakilnya 

(Bdk LG 30). Kanon 391 § 2  mencatat bahwa kuasa legislatif (kewenangan membuat hukum 

partikular) dijalankan Uskup sendiri dan tak boleh diwakilkan kepada siapapun; namun kuasa 

eksekutif dapat dijalankan Uskup sendiri ataupun lewat Vikaris jenderal atau Vikaris episkopal; 



demikian juga kuasa yudikatif dijalankan baik oleh uskup sendiri maupun lewat Vikaris yudisial 

dan para hakim menurut norma hukum (Green, 1989: 481-491).   

Kristus Tuhan melaksanakan misi keselamatan dengan mengangkat Petrus dan para rasul 

sebagai perpanjangan tangannya. Demikian pula Uskup dapat mengangkat para imam dan umat 

yang layak untuk jabatan gerejani di keuskupannya. Dia mengangkat  Vikaris General (VikGen), 

dengan tugas dan kewenangan mewakili dirinya pada bidang eksekutif di seluruh keuskupan; 

kepada Vikaris Episkopal (VikEp) diberi tugas dan kewenangan mewakili dirinya di bidang 

eksekutif di kevikepannya;  lalu Vikaris Judicial  tugas dan kewenangan mewakili dirinya pada 

bidang judikatif di seluruh keuskupan; uskup juga memberikan Deken tugas dan kewenangan 

pastoral di dekenat dan Pastor paroki tugas dan kewenangan pastoral di paroki. 

Kehadiran Vikjen, Vikep, vikaris judisial, Deken, Pastor Paroki ataupun DPP 

sesungguhnya bertujuan bukan untuk membagi-bagi kuasa gerejani sebab inti dari 

kekuasaan dalam gereja adalah pelayanan yang memberi energi bagi kehidupan gereja 

(GS 74). Mereka hadir terutama untuk membantu uskup dalam tugas mewujudkan bonum 

commune, menjamin dan menjaga kesatuan sebagai satu keuskupan,  memudahkan umat berdoa, 

menerima sakramen dan pelayanan sabda, memberdayakan the poor and the weak, dan 

menjamin salus animarum umat di keuskupan ini (CD 26; ES, I, 13).  Kehadiran mereka 

hendaknya mempermudah umat kristiani menyampaikan keperluan-keperluan dan 

harapan-harapannya kepada para Gembala Gereja, dan mengambil bagian dalam tugas 

perutusan gereja (kanon 212-218).  

Bersama uskup mereka membangun persekutuan hirarkis dengan tugas dan misi 

keselamatan yang satu dan sama. Mereka harus dan selalu dalam kesatuan dengan uskup 

berdasarkan imamat dan pelayanan yang satu dan sama. Tugas dan kewenangan yang 

dimilikinya selalu dijalankan dalam persaudaraan dan kesatuan dengan Uskup. Mereka tidak 

menerima tugas dan kewenangan langsung dari Kristus tetapi melalui Uskup. Mereka tidak bisa 

ada tanpa kehendak uskup. Konsekwensinya mereka tidak boleh berlawanan dengan uskupnya 

dan uskup dalam tugasnya tidak boleh mengabaikan mereka. 

 

VIKARIS EPISKOPAL 

Vikaris Episkopal (VikEp) adalah imam yang diangkat dan dapat diberhentikan dengan 

bebas oleh Uskup diosesan, serta diberi kuasa berdasar jabatan untuk membantu dirinya 

memimpin keuskupan ( Kanon 477 - § 1).  Berbeda dengan VikGen yang harus ada (dibentuk) 

di setiap keuskupan, kevikepan dibentuk hanya karena kebutuhan pastoral bukan krn 

keharusan. Uskup mempunyai kebebasan penuh untuk membentuk kevikepan atau 

membekukannya. Hukum Gereja mencatat: jika diperlukan untuk memimpin keuskupan dengan 

baik, Uskup boleh membentuk satu atau beberapa kevikepan. Di keuskupan tidak harus ada 

VikEp atau kevikepan. Dia ada atau dibentuk jika uskup membutuhkannya (Boylon, 2004: 125-

126)  



Frase “uskup membutuhkan” bisa diartikan bahwa uskup merasa berat menjalankan 

tugas kepemimpinanya secara optimal di seluruh keuskupan; karena itu perlu dibantu oleh 

VikEp. Frase yang sama dapat juga diartikan dengan kemauan baik uskup dalam mengakomodir 

keinginan dan kebutuhan umatnya  untuk dilayani secara maksimal oleh gembalanya. Dalam 

kasus keuskupan Ruteng, pembentukan kevikepan terjadi karena rekomendasi Sinode II tahun 

2007 dimana para wakil umat menganjurkan kepada uskup membentuk kevikepan. 

Tujuan pembentukan kevikepan sangatlah jelas yaitu agar tugas kepemimpinan uskup 

dapat dijalankan secara lebih baik dan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepemimpinan 

uskup kepada umat beriman. Diharapkan agar sesudah pembentukan kevikepan keluhan umat 

terhadap kepemimpinan uskup dapat terjawab sehingga umat lebih mudah mengalami 

keselamatan Yesus melalui pelayanan Sabda dan sakramen. 

Sebagai wakil Uskup VikEp adalah orang yang di dalam dirinya menghadirkan uskup 

yang diwakilinya. Karena itu segala perkataan, perbuatan dan sikapnya bukan lagi atas nama 

dirinya sendiri tetapi atas nama Uskup. Dalam tugasnya VikEp selalu dalam satu kesatuan 

dengan uskupnya. Ketika Rm Kanis Ali bertindak sebagai VikEp maka tindakan itu adalah sah 

sebagai tindakan yang mengatas-namai uskup HUBERTUS. VikEp sebaiknya selalu 

berkonsultasi dan harus melaporkan semua urusan-urusan penting kepada Uskup (kanon 480). 

Dia harus berdiskusi secara tetap dengan uskup segala hal yang dia rencanakan dan lakukan. 

Dengan cara apapun dia tidak boleh bertindak melawan kehendak dan kemauan uskup. 

Sebaliknya kehadirannya turut memperkuat kesatuan antara klerus dan umat, membangun 

kerjasama produktip, meningkatkan hasil karia pastoral, membangun persaudaraan dan kinerja 

kuria, dan memudahkan pelayanan umat (ES, I, 14)  

Dalam kegiatannya, VikEp tidak boleh pernah mengambil tindakan atau keputusan yang 

melawan uskup. Juga sebaliknya, Uskup tidak bisa mengambil keputusan/tindakan yang 

melawan VikEp karena hal itu akan berarti dia melawan dirinya sendiri. Makanya seorang yang 

dipilih jadi VikEp sebaiknya orang yang sungguh loyal dan sejalan dengan uskup. Dalam 

konteks Manggarai, misalnya, sesuai Kanon 1078, ordinaris wilayah berhak memberi dispensasi 

dari hukum gerejawi semata seperti tungku cuu. Yang termasuk ordinaris wilayah adalah uskup, 

VikGen, dan VikEp. Maka jika VikEp menolak memberikan dispensasi kepada orang tertentu, 

maka Uskup tidak bisa memberinya lagi kepada orang yang sama. Kalau itu terjadi maka Uskup 

melawan dirinya sendiri. Bahkan kanon 65 mengatakan bahwa jika uskup memberikan 

dispensasi terhadap orang yang sudah ditolak oleh VikGen/VikEp, maka hal itu tidak sah. 

VikEp sebagai wakil uskup memiliki tugas dan kewenangan yang sama dimiliki oleh 

VikGen walaupun beda dalam ruang lingkupnya. VikGen dapat mewakili uskup di seluruh 

keuskupan sedangkan VikEp hanya di kevikepannya. Berdasarkan jabatannya VikEp termasuk 

dalam ordinaris wilayah (pimpinan keuskupan); sejalan dengan jabatan tersebut VikEp diberi 

tugas dan kewenangan hukum yang sama seperti yang dimiliki oleh Uskup dan VikGen. Bahkan 

sebagai ordinaris wilayah VikEp memiliki kewenangan jabatan yang langsung diberi oleh 



hukum (maksudnya sudah tercantum jelas dalam Kitab Hukum Kanonik 1983). Dibawah ini 

dicantumkan beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang sama (walaupun beda ruang 

lingkupnya) kepada uskup, VikGen dan VikEp karena mereka adalah ordinaris wilayah (Boylon, 

2004: 115-133). 

◦ Memberi dispensasi dari peraturan keuskupan/regional atau aturan yang 

dikeluarkan oleh KWI (88) 

◦ Menuntut ketaatan dari klerusnya (273) 

◦ Memberikan tugas tertentu kepada klerusnya (274)  

◦ Melarang atau mengijinkan imamnya terlibat dalam bisnis atau politik praktis 

(285)  

◦ Mengunjungi seluruh vilayah kevikepan atas nama Uskup sekurang-kurangnya 

sekali setahun (396) 

◦ Memimpin keuskupan pada saat tahta terhalang (saat uskup tidak bisa 

berhubungan dengan umat karena alasan ditahan, diusir atau menderita penyakit 

menular dsbnya) dan pada saat itu tidak ada uskup koajutor, uskup auksilier 

ataupun VikGen (413) 

◦ Hadir dalam pertemuan-pertemuan para uskup se regio dengan hak suara 

konsultatif (443) 

◦ Melantik pastor paroki (527)  

◦ Mengangkat/menyetujui pengangkatan dan memberhentikan guru-guru agama 

katolik dalam keuskupan (805) 

◦ Memberi ijin/rekomendasi kepada imamnya merayakan misa di wilayah lain 

(903)  

◦ Mengijinkan imam misa dua kali atau lebih sehari karena kebutuhan pastoral 

(905)  

◦ Membuat ketentuan tetap stipendium (kanon 951) 

◦ Memeriksa buku pastor paroki berkaitan dengan misa dan stipendiumnya (958)  

◦ Memberi dan menarik kewenangan kepada imam untuk mendengar pengakuan 

(969) 

◦ Mencabut kewenangan untuk mendengar pengakuan dari seorang imam (974) 

◦ Melarang perkawinan tertentu karena alasan yang berat (1077) 

◦ Mengijinkan perkawinan dilangsungkan di tempat lain yang layak (1118) 

◦ Memberi ijin kepada imam untuk melakukan eksorsisme (1172) 

◦ Memberi ijin kepada imam utk mmebuat misa pemakaman bagi orang baptis 

non-katolik (1183) 

◦ Memberkati tempat suci bukan Gereja kecuali didelegasikan uskup (1207)  

◦ Mengijinkan tempat suci digunakan untuk kepentingan lain (1210) 



◦ Meminta pertanggungjawaban pengelolaan harta benda gereja (1287) 

Dll 

Jika dalam pelaksanaan, kewenangan-kewenangan ini tidak diatur secara baik antara uskup, 

VikGen dan VikEp maka pasti akan muncul kesan tumpang-tindih dan perebutan kekuasaan. 

Karena itu sangat dianjurkan agar Uskup membuat pembagian yang jelas dan tegas tentang 

kewenangan di atas di antara mereka bertiga. Sebaliknya uskup juga dapat memberi kewenangan 

lain yang tidak tercantum dalam hukum kanonik kepada VikEp seperti mewakili Uskup dalam 

upacara kenegaraan atau dalam pertemuan penting lainnya atau dalam tindakan hukum tertentu. 

 

DEKEN DAN PASTOR PAROKI 

 Setiap keuskupan dibagi ke dalam paroki-paroki (kanon 374, 1) yang penggembalaannya 

diserahkan kepada pastor paroki. Pastor Paroki dipanggil untuk mengambil bagian dalam 

pelayanan Kristus di bawah otoritas uskup diosesan (bukan VikGen atau VikEp) menjalankan 

tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin umat di parokinya,  bekerjasama dengan 

imam-imam lain atau diakon dan juga bantuan kaum beriman kristiani awam. Hanyalah Uskup 

diosesan (bukan VikGen atau VikEp) yang berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah 

paroki setelah mendengarkan dewan imam (Kanon 515-519). 

  Dan demi kebaikan pelayanan  terhadap orang beriman, paroki-paroki dapat 

digabungkan menjadi dekenat (CD 30, Kanon 374, 2). Dalam hal ini Uskup berhak untuk 

menentukan apakah hal itu akan berkontribusi pasitip  bagi pendekatan pelayanan terhadap umat 

di keuskupannya. Pembentukan dekenat bertujuan agar pastor dan semua petugas pastoral dari 

wilayah pastoral yang hampir sama mudah melakukan perencanaan dan kegiatan pastoral 

bersama; dengan bantuan deken mereka akan lebih mudah dikoordinir, diorganisir dan didorong 

untuk menyelesaikan masalah pastoral bersama dan menyukseskan kegiatan pastoral bersama 

pula (Sheehy, 1995: 213). 

 Berbeda dengan VikEp, deken tidaklah termasuk dalam kalangan ordinaris wilayah; 

dengan demikian kewenangannya jauh lebih terbatas daripada seorang VikEp. Deken ditunjuk 

uskup untuk mengetuai suatu dekenat dan menjalankan pelayanan di dekenat yang bersangkutan 

(Kan. 553 - 554); secara khusus deken mengemban tugas (Bdk. Boylon, 2004: 140-144): 

 mengembangkan dan mengkoordinasi kegiatan pastoral bersama di dekenat;  

 mengupayakan agar klerikus di wilayahnya menghayati hidup yang sesuai bagi statusnya 

dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan seksama;  

 mengusahakan agar perayaan-perayaan keagamaan dilaksanakan menurut ketentuan-

ketentuan liturgi suci, agar keanggunan dan kerapian gereja-gereja serta perlengkapan 

suci, terutama dalam perayaan Ekaristi dan penyimpanan Sakramen mahakudus, 

dipelihara dengan seksama, agar buku-buku paroki diisi dengan tepat dan disimpan 

semestinya; agar harta-benda gerejawi diurus dengan teliti; dan akhirnya agar pastoran 

dipelihara dengan sebaik-baiknya.  



  mengusahakan agar klerikus, mengikuti kuliah-kuliah, pertemuan-pertemuan teologis 

atau konferensi-konferensi;  

 mengusahakan agar bagi para imam dari wilayahnya tersedia bantuan rohani, dan   

sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang tertimpa kesulitan atau masalah.  

  mengusahakan agar Pastor Paroki dari wilayahnya yang diketahuinya sakit keras jangan 

kekurangan bantuan rohani dan jasmani; agar dilangsungkan pemakaman yang pantas 

bagi mereka yang wafat; hendaknya ia juga menjaga agar pada waktu sakit atau wafat, 

buku-buku, dokumen-dokumen, perlengkapan suci dan lain-lainnya yang dipunyai 

Gereja, jangan hilang atau diangkut orang.  

 mengunjungi paroki-paroki wilayahnya menurut ketentuan Uskup diosesan.  

Sejak terbentuknya kevikepan di keuskupan Ruteng, semua tugas dan kewenangan deken 

diemban dan dijalankan oleh VikEp.  

 

PENUTUP 

Sesuai dengan ketetapan ilahi struktur hirarkis dalam Gereja termasuk keuskupan 

ditetapkan sebagai tanda dan sarana keselamatan. Kehadiran VikGen, VikEp, Deken, pastor 

paroki dan DPP bertujuan untuk membantu Uskup melayani umat secara optimal dan 

memuaskan agar terbentuk komunitas umat beriman yang sejahtera rohani jasmani (salus 

animarum) baik di dunia ini maupun di akhirat. 

Jika ada tumpang-tindih jabatan antara Uskup, VikGen dan VikEp maka hal itu 

bersumber pada kewenangan juridis yang diperoleh ketiganya sebagai ordinaris wilayah. Adalah 

kewenangan Uskup untuk memberi dan membagi kewenangannya kepada wakil-wakilnya atau 

pejabat pastoral lain. Jika uskup memutuskan membentuk kevikepan maka uskup pun dituntut 

untuk rela memberikan sebagaian kewenangannya kepada VikEp dan selanjutnya dia dituntut  

untuk membuat pembagian yang tegas tentang kewenangan yang diberikan dan tidak diberikan 

kepada yang lain.   

Bagaimanapun semua petugas pastoral di keuskupan tidak dapat bertindak atas nama 

dirinya sendiri tanpa bersatu dengan uskup. Uskup adalah  puncak dari struktur dan prinsip yang 

kelihatan serta fundasi dari kesatuan umat Allah di keuskupan. Dia adalah penghubung antara 

persekutuan hirarkis gereja universal dengan umatnya di keuskupan.   
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