
PENTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MISA-PERIBADATAN, KEGIATAN PASTORAL NON LITURGI

PAROKI HATI KUDUS TUHAN YESUS PUGERAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

PENGANTAR
Menindak lanjuti Surat Edaran,

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, No. B-1494.I/
Kw.12.1/BA.03.1/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020 yang berisikan ‘Panduan
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan
Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Derah Istimea Yogyakarta,

2. Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 KAS, Nomor: 0490/A/X/2020-27,
tertanggal 10 Juni 2020 tentang Panduan Perayaan Liturgi dan Peribadatan serta
Kegiatan Pastoral Lainnya dalam Kondisi “New Normal”,

Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran memutuskan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Misa-Peribadatan dan Kegiatan Pastoral Non Liturgi dalam kondisi “new normal”. Paroki
menekankan pentingnya keselamatan jiwa, untuk itu umat dihimbau agar melaksanakan
doa dan mengikuti misa secara on line di rumah saja.

Selama pandemi, pengalaman perayaan via live-streamingmenegaskan bahwa media
sosial menjadi peluang besar untuk menjangkau banyak pihak dalam berevangelisasi dan
berkatekese. Pengalaman doa di rumah makin menegaskan pentingya pendidikan rohani
dalam keluarga atau Gereja Domestik. Ini semua merupakan peluang besar untuk pastoral
lebih lanjut.

Liturgi dengan kehadiran penuh umat beriman adalah sesuatu yang jelas dan harus
dihayati. Partisipasi virtual melalui media sosial dalam perayaan liturgi tidak dapat
menggantikan partisipasi umat beriman dalam kehadiran fisik. Bapa Suci Fransiskus pernah
mengingatkan kita bahwa Gereja, sakramen, dan umat beriman merupakan sesuatu yang
konkret.

Partisipasi virtual tidak boleh menjadi hal yang lumrah. Partisipasi virtual hanya
dilakukan atau dibuat dalam situasi sulit serta darurat, seperti pada masa pandemi sekarang
ini. Gereja adalah sakramen dan kehadiran penuh umat beriman.

Fakta lapangan di kawasan atau lingkungan gereja induk maupun gereja wilayah di
Paroki Pugeran aman dari Covid-19, untuk itu pengurus Dewan Pastoral Paroki Pugeran
dan Pengurus Gereja Wilayah segera mengurus surat keterangan dari Ketua Gugus Tugas
Tingkat Kecamatan. Camat adalah ketua gugus tugas tingkat kecamatan.

I. LITURGI DAN PERIBADATAN
1. Ketentuan Umum (dilakukan pada bulan Juni)

1) Setiap paroki membentuk satuan tugas yang bertanggungjawab untuk
mempersiapkan, mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan Misa-peribadatan dan
kegiatan non liturgi di gereja

2) Membentuk tim-tim Petugas Tatalaksana yang bertanggungjawab untuk menjaga
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ekaristi. Masing-masing tim dibentuk dari



warga lingkungan/wilayah yang terjadwal mengikuti Ekaristi. Para Petugas
Tatalaksana dibekali pengetahuan mengenai protokol kesehatan dan keselamatan
yang berlaku

3) Peserta Ekaristi dapat ditentukan per kelompok dengan memperhitungkan jumlah
anggota lingkungan atau wilayahnya. Demi melayani lebih banyak umat, sementara
daya tampung gereja terbatas, maka perlu memperbanyak frekuensi misa dan
memperpendek durasi waktu misa

4) Bangku gereja ditata sedemikian rupa sehingga antar tempat duduk berjarak
minimal 1 meter. Memberi tanda khusus di bangku maupun lantai minimal jarak 1
meter

5) Ruang gereja dan sarana-prasarana pendukungnya dibersihkan dengan disinfektan,
baik sebelum maupun sesudah digunakan,

6) Di setiap gereja disediakan wastafel (dengan pengering tangan), hand sanitizer, dan
masker bagi umat. Diharapkan setiap umat membawa lap tangan dan masker
sendiri

7) Paroki menyediakan alat pengukur suhu nirsentuh dan sarung tangan untuk
Petugas Tatalaksana,

8) Kolekte (persembahan dan pembangunan) dapat dilakukan dengan menyediakan
kotak kolekte di depan pintu masuk gereja dan atau dengan menggunakan
persembahan online yang selama masa pendemi telah diupayakan. Umat diberi tahu
sebelumnya mengenai hal ini

9) Menempatkan tanda-tanda arah sirkulasi pergerakan umat untuk masuk, komuni
dan keluar

10) Pengumuman dan sosialisasi mengenai protokol dan ketentuan harus dibuat
sederhana, jelas dan pasti, sehingga memudahkan umat untuk menyesuaikan diri
dengan ketentuan yang ada. Ketentuan ini disampaikan kepada umat jauh-jauh hari
sebelum pelaksanaan Misa

11) Paroki (gereja induk dan gereja wilayah) harus mengajukan permohonan surat
keterangan lingkungan tempat ibadah aman dari Covid-19 dan memastikan bahwa
sudah memiliki surat keterangan aman tesebut

12) Waktu Misa dibatasi antara 30 – 40 menit
13) Semua Misa memakai bahasa Indonesia
14) Misa tidak memakai teks
15) Sisa Novena Peziarahan Salib Suci selama tahun 2020 ditiadakan
16) Petugas utama yang dibutuhkan adalah: koster, lektor, kor, dirigen, tata laksana,

prodiakon

2. Sebelum Perayaan Ekaristi
1) Petugas Tatalaksana dan kesehatan hadir sesuai dengan jadwal pembagian tugas

dan menempatkan diri pada posisi masing-masing. Semua anggota tim memakai
tanda pengenal resmi, mengenakan masker dan/atau face shield (pelindung wajah),
serta sarung tangan

2) Petugas Kesehatan di depan pintu gerbang memastikan dengan thermogun bahwa
suhu badan umat tidak lebih dari 37,5°C. Umat yang kedapatan memiliki suhu lebih
dari 37,5°C harus dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jarak 5 menit.
Apabila pengecekan kedua hasilnya tetap di atas 37,5° C, maka yang bersangkutan
tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja

3) Sesuai dengan posisi masing-masing, Petugas Tatalaksana bertanggungjawab:



a. Memastikan bahwa umat telah mencuci tangan dengan air sabun (yang telah
disediakan) atau dengan hand sanitizer, dan memakai masker. Paroki harus
menyediakan cadangan masker bagi umat yang tidak membawa/belum memakai

b. Mengatur umat saat masuk, ambil tempat duduk, menerima komuni, dan keluar
dari gereja agar lancar dan tetap terjaga jarak antar umat

4) Air suci di pintu-pintu gereja ditiadakan

3. Selama Perayaan Ekaristi Berlangsung
1) Umat Beriman:

a. Umat wajib mengenakan masker selama Perayaan Ekaristi. Para petugas
mengingatkan/menegur umat apabila tidak mengenakan masker dengan baik

b. Gerak liturgis “berlutut” ditiadakan atau diganti dengan “berdiri” agar jarak tetap
terjaga

c. Kolekte persembahan dan pembangunan dapat dimasukkan ke kotak yang telah
disediakan pada saat memasuki gereja atau dikirimkan secara online

d. Pada saat antre untuk komuni, umat beriman tetap menjaga jarak, sesuai dengan
tanda yang disiapkan oleh Satgas Paroki.

2) Imam dan Petugas Liturgi
a. Selain imam, para petugas liturgi yang bertugas adalah lektor, cantor (pengangkat
suara), organis, pembagi komuni (jumlahnya menyesuaikan kapasitas ruang dan
jumlah umat yang hadir).

b. Imam memimpin Perayaan Ekaristi dengan memakai rumus yang berlaku di Buku
Misale Romanum (tidak banyak membuat improvisasi)

c. Imam dan petugas liturgi lainnya wajib mencuci tangan dengan air sabun, baik
sebelum maupun sesudah perayaan

d. Imam dan pembagi komuni wajib memakai face shield (masker wajah) pada saat
membagikan komuni. Sebelum dan sesudah membagikan komuni membersihkan
tangannya dengan hand sanitizer

e. Lektor dan cantor wajib memakai face shield ketika membacakan Sabda Allah dan
doa umat, serta menyanyi

f. Peralatan liturgi seperti piala, patena dan sibori diberi penutup dari bahan-bahan
yang transparan dan kuat (kaca, acrilik, plastik tebal)

4. Jalannya Perayaan Ekaristi
1) Perarakan ditiadakan, petugas liturgi selain imam, sudah berada di tempat duduk
sebelumMisa dimulai

2) Lagu yang sebaiknya dinyanyikan selama perayaan Ekaristi: Pembuka – Alleluia –
Kudus – Penutup. Bagian ordinarium lainnya didaraskan. Saat Komuni dapat diiringi
dengan musik instrumental

3) Bacaan: Bacaan I dan Injil
4) Perarakan persembahan dihilangkan (ditiadakan)
5) Bapa Kami dapat didaraskan; dan Salam Damai dilakukan tanpa jabat tangan
6) Komuni hanya diterimakan melalui tangan, tidak dengan lidah

5. Sesudah Perayaan Ekaristi berlangsung
1) Seusai Perayaan Ekaristi, umat keluar melalui pintu yang sudah ditentukan dengan
mengikuti tanda-tanda arah sirkulasi, dipandu oleh petugas, agar tetap menjaga jarak



minimal 1,5 meter dan tidak menciptakan kerumunan di luar gereja. Imam dapat
mengingatkan pada saat sebelum berkat penutup.

2) Penghitungan kolekte dapat dilakukan oleh petugas khusus dengan mengindahkan
protokol kesehatan: mengenakan masker dan sarung tangan, serta cuci tangan
setelahnya. Bendahara bekerja dengan Tata Laksana bertanggung jawab atas
keamanan kotak kolekte

6. Pelayanan Perayaan Ekaristi di Wilayah/Lingkungan
Perayaan Ekaristi di Wilayah atau Lingkungan, baik yang sifatnya terjadwal dalam
rangka pelayanan dan reksa pastoral rutin oleh Romo Paroki, maupun dalam rangka
pelayanan ujud-ujud khusus (mendoakan arwah, syukuran, dll) untuk sementara waktu
DITIADAKAN. Ujud-ujud khusus yang dimohon oleh keluarga-keluarga didoakan
dalam perayaan Ekaristi di gereja

7. Penerimaan Sakramen Baptis
1) Perayaan penerimaan Sakramen Baptis secara normal dapat dilaksanakan dengan
kehadiran umat terbatas (orangtua, wali baptis, katekis), dengan menerapkan
protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker
(dilepaskan saat pembaptisan)

2) Perayaan penerimaan Sakramen Baptis secara darurat dilaksanakan kapan saja dan
dimana saja, dengan memperhatikan syarat ad validitatem (demi sahnya), dengan
menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan
mengenakan masker (dilepaskan saat pembaptisan)

3) Dalam bahaya maut dan sakit berat, penerimaan Sakramen Baptis ini dapat
dilengkapi dengan penerimaan sakramen Penguatan dan Komuni Suci

4) Air yang akan digunakan untuk pembaptisan harus bersih dan diberkati saat itu juga

8. Penerimaan Sakramen Penguatan
1) Diluar bahaya maut, Sakramen Penguatan diterimakan oleh Uskup diosesan kepada

calon yang telah dipersiapkan dengan semestinya. Umat Berkebutuhan Khusus
(UBK) dapat menerimanya, setelah bersama orangtua dan walinya dipersiapkan
dengan baik

2) Penerimaan Sakramen Penguatan dapat dilaksanakan dengan kehadiran umat
secara terbatas (orangtua, wali penguatan, katekis), dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker

3) Minyak Krisma dioleskan pada dahi krismawan/krismawati dengan menggunakan
cotton bud (sekali pakai dan setelahnya dibakar)

4) Pada saat penerimaan Sakramen Penguatan, Uskup dapat menggunakan masker
dan/atau face shield (pelindung wajah) serta sarung tangan

9. Komuni Pertama
1) Komuni Pertama dapat diterimakan kepada anak-anak yang sudah dipersiapkan

dengan semestinya dan telah memenuhi tuntutan minimal sebagaimana
2) Komuni Suci dapat diterimakan dalam dua rupa, roti dan anggur ekaristis, oleh

pelayan biasa Ekaristi
3) Penerimaan Komuni Pertama diberikan dalam Perayaan Ekaristi yang dapat

dihadiri umat terbatas (orangtua dan katekis), dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker



10. Perayaan Perkawinan
1) Pelayanan perayaan Perkawinan dapat diberikan kepada calon pasangan yang

sudah mempersiapkan diri dengan semestinya melalui penyelidikan kanonik dan
katekese persiapan perkawinan (KPP)

2) Penyelidikan kanonik dilakukan oleh Pastor Paroki (delegatusnya) secara langsung
atau, kalau kondisi tidak memungkinkan, secara online

3) Persiapan perkawinan dapat diberikan oleh tim khusus atau oleh Pastor Paroki
sendiri (delegatusnya), baik secara langsung maupun secara online

4) Pengumuman perkawinan tetap dilakukan 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut,
entah dengan dibacakan, atau ditempelkan di papan pengumuman, atau secara
online. Pengumuman ini dapat dilakukan mendahului pelaksanaan penyelidikan
kanonik

5) Perayaan perkawinan dihadiri oleh minimal 5 orang (1 Pastor peneguh, 2 mempelai,
2 saksi) dan maksimal 20% dari kapasitas gereja namun tidak boleh lebih dari 30
orang (atau sesuai ketentuan pemerintah), dengan menerapkan protokol kesehatan
di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker

6) Tidak mengadakan pesta, kecuali dengan izin pihak otoritas sipil yang berwenang

11. Pemberkatan Jenazah
Pemberkatan jenazah dilaksanakan dengan memperhatikan situasi setempat dan
menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan
masker (kalau perlu dengan hazmat).

12. Sakramen Tobat
1) Pelayanan Sakramen tobat dilakukan di ruang-ruang terbuka dan luas dengan

sirkulasi udara yang baik, dan dengan tetap menjaga jarak yang cukup, serta
memakai masker

2) Imam tidak diizinkan mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi
secara online, demi menjaga dan menjamin rahasia pengakuan dosa

3) Ketika tidak dimungkinkan mendengarkan pengakuan dosa secara langsung,
misalnya karena pasien dalam isolasi ketat, peniten dapat melakukan pertobatan
sempurna (Act of Perfect Contrition) dan imam dapat mendekati ruangan untuk
memberikan absolusi umum baginya, tanpa terlebih dulu mendengarkan
pengakuan

4) Meskipun tidak dapat memberi absolusi melalui alat komunikasi, namun Imam
dapat memberikan berkat melaluinya dan membimbing peniten untuk melakukan
tobat sempurna. Hal ini dapat menjadi kesaksian dan bukti iman dan kasih. Apabila
situasi sudah memungkinkan yang bersangkutan dapat segera menghubungi imam
untuk melakukan pengakuan dosa

13. Pelayanan Pengurapan Orang Sakit
Sakramen Pengurapan Orang Sakit dapat diberikan dengan menerapkan protokol
kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan saran-saran pihak terkait

14. Penerimaan Komuni untuk Orang Sakit atau Lansia Rentan
1) Penerimaan Komuni untuk orang sakit yang sedang berada di rumah sakit

sebaiknya ditiadakan, atau bila dilakukan harus dalam koordinasi dengan pihak
rumah sakit. Petugas yang melayani penerimaan Komuni harus menerapkan



protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan saran-saran
pihak terkait

2) Penerimaan Komuni untuk orang sakit dan lansia rentan yang ada di rumah dapat
dilakukan oleh petugas pembagi komuni (prodiakon) dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19

15. Ketentuan Keamanan Umum
1) Parkir tidak memakai karcis
2) Sumbangan parkir diberikan sebelum misa, langsung dimasukan ke dalam kotak
yang telah disediakan di tempat-tempat tertentu

3) Semua kendaraan, baik mobil maupun roda dua, masuk melalui pintu utama yang
sama

4) Semua kendaraan, baik mobil maupun roda dua, keluar melalui pintu yang berbeda

16. Jadual Misa
A. Gereja Induk

1) Sabtu,
1. Pk. 16.30: Wilayah Gereja Barat Selatan
2. Pk. 17.45: Wilayah Gereja Tengah Selatan

2) Minggu
1. Pk. 06.00: Wilayah Gereja Tengah Utara
2. Pk. 07.15: Wilayah Kadipaten
3. Pk. 08.15: Wilayah Panembahan
4. Pk. 09.15: Wilayah Patehan
5. Pk. 16.30: Wilayah Gereja Barat Utara
6. Pk. 17.45: Wilayah Gereja Timur

B. Gereja Wilayah Padokan
1) Sabtu, Pk. 18.00: Wilayah Padokan
2) Minggu, Pk. 08.00: Wilayah Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul

C. Gereja Wilayah GBM
1) Sabtu Pk. 17.30: Wilayah Ketanggungan, Patangpuluhan Kulon, Patangpuluhan
Wetan

2) Minggu Pk. 07.30: Wilayah Ngestiharjo Kidul, Ngestiharjo Lor, Wirobrajan Kulon,
Wirobrajan Wetan

D. Gereja Wilayah Bangunharjo
1) Minggu Pk. 07.00: Lingkungan Grojogan, Semail, Sudimoro
2) Minggu Pk. 08.15: Lingkungan Druwo, Wojo

E. Gereja Wilayah Sempu
1) Sabtu Pk. 17.30: Wilayah Kembaran, Bangunjiwo Wetan
2) Minggu Pk. 07.00: Wilayah Bangunjiwo Kulon, Tamantirto

17. Catatan khusus:
Terkait dengan SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Di
Masa Pandemi, pada E.5.h. “Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan



warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang
berisiko tinggi terhadap Covid-19”, maka Keuskupan Agung Semarang memberikan
penafsiran sbb:
1) Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah mereka yang belum genap 10 tahun atau
yang belum menerima komuni pertama. Paroki Pugeran meminta anak-anak yang
belum menerima Komuni Pertama untuk tidak mengikuti Misa

2) Yang dimaksud dengan “warga lanjut usia” adalah mereka yang berusia 65 tahun ke
atas

3) Yang dimaksud dengan “orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap
Covid-19” adalah semua orang dari segala tingkat umur yang karena sakitnya
menjadi berisiko tinggi

II. KEGIATAN PASTORAL NON LITURGI
Selain perayaan Liturgi (khususnya perayaan Ekaristi) dan peribadatan lainnya, Gereja
tetap dan terus melakukan kegiatan-kegiatan pastoral non-liturgi berupa pewartaan
(kerygma), persekutuan (koinonia), pelayanan (diakonia), rapat-rapat dan pertemuan
koordinatif.

1. Pewartaan (Kerygma)
Persiapan: Baptis Bayi, Baptis Dewasa, Komuni Pertama, Penguatan, Perkawinan.
Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:
1) Kapasitas (daya tampung) ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

persiapan-persiapan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan
Covid-19 demi terjaganya jarak aman antar peserta minimal 1 meter

2) Ruangan harus disemprot dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah
digunakan untuk kegiatan

3) Peserta persiapan dan pendamping harus memakai masker dan mencuci tangan
sebelum memasuki ruangan

2. Persekutuan (Koinonia)
Kegiatan: Kelompok-kelompok Kategorial dan Persaudaraan, Pertemuan Lingkungan
Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:
1) Kapasitas (daya tampung) ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

persiapan-persiapan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan
Covid-19 demi terjaganya jarak aman antar peserta minimal 1 meter

2) Ruangan harus disemprot dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah
digunakan untuk kegiatan

3) Peserta pertemuan harus memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki
ruangan

4) Pertemuan-pertemuan di lingkungan harus mempertimbangkan tempat/rumah
yang akan digunakan. Bila tidak memungkinkan, sebaiknya tidak diadakan
pertemuan lingkungan

3. Pelayanan (Diakonia)
Pelayanan Kesehatan di Paroki, Pelayanan Pemberdayaan dan Karitatif di Paroki
Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:
1) Pelayanan kesehatan tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketetapan

protokol kesehatan Covid-19




