
Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Agama mendapatkan kekuatan yang terus bertahan dari keyakinan, 

bahwa yang sakral berada di belakang norma-norma sosialnya. Durkheim, 

berpendapat bahwa kekuatan keagamaan hanyalah sentimen-sentimen yang 

di inspirasikan oleh kelompok kepada anggotanya, tetapi diproyeksikan ke luar 

kesadaran yang di alami mereka dan di manifestasikan, kekuatan keagamaan 

bergantung pada hubungan yang tidak dapat di pisahkan antara pandangan 

dunia keagamaan dan kelompok-kelompok keagamaan.1 Secara sosio-historis, 

agama tidak mendahului politik, tetapi politiklah yang mendahului agama. 

Agama diperlakukan oleh para teoretikus sosial sebagai sumber stabilitas 

politik. Agama harus tetap relevan bagi kehidupan, tetapi tidak boleh 

kehilangan nilai-nilai transendensi kehidupannya karena proses peleburan 

tersebut yang menyebabkan terjadinya berbagai dinamika politik dan agama. 

Agama tanpa adanya rasionalitas dapat menghancurkan sisi 

kemanusiaan, karena agama memang bisa menyelamatkan hidup banyak 

orang, tetapi juga telah banyak dosa yang telah dilakukan atas nama agama. 

Agama juga merupakan salah satu kekuatan pemotivasi yang paling 

berbahaya dalam perilaku manusia, hal itu terjadi karena agama merupakan 

memori kolektif dan politik merupakan tindakan kolektif. Keduanya adalah 
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sumber identitas, norma-norma, dan batas-batas. Ketika mereka hampir tidak 

dapat dibedakan dalam sebuah budaya politik, yakni ketika politik menjadi 

bersifat penyelamatan dan agama semata-mata menjadi instrumen negara, 

lahirlah sistem totaliter yang paling represif.2 Bukan saja ketakutan pada 

ancaman kekuasaan yang besar kalau mereka tidak patuh, tapi terutama 

ketakutan untuk bertanggungjawab, karena itulah banyak manusia, sadar 

atau tidak sadar, cenderung menyerahkan kebebasannya kepada kekuasaan. 

Seperti pada agama, di mana manusia merasa sudah selesai kalau dia 

mengikuti saja ajaran agama tanpa bertanya dan manusia ini membenarkan 

dirinya dengan mengatakan bahwa agama dan kitab-kitab sucinya merupakan 

wahyu ilahi yang tidak perlu bahkan, tidak layak untuk di pertanyakan. 

Doktrin agama yang terlalu berlebihan bisa menjadi bumerang bagi 

kelanggengan hidup berbangsa dan bernegara.  

Agama tidak akan menggantikan hukum sipil dan agama tidak akan 

menggantikan hukum positif. Seperti perpecahan kekristenan pada abad ke 

15, ketika gereja katolik roma menjual surat pengakuan dosa (Indulgensia) 

yang menyebabkan pemberontakan Martin Luther, sehingga menjadikan 

kekristenan terpecah menjadi katolik dan protestan. Seperti ketika gereja 

berkuasa atas raja-raja di Eropa, tetapi raja Inggris pada satu titik tidak mau 

berada di bawah kekuasaan gereja, karena bukan gereja yang berada di atas 

raja, tetapi raja yang berada di atas gereja, sehingga raja menunculkan agama 
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yang berada di bawah raja yaitu gereja Anglikan3. Sama halnya dengan 

pemikiran Karl Marx yang menganggap gereja “bekerja sama” dengan kaum 

kapitalis untuk semakin menekan kaum ploletar, itulah yang membuat Marx 

dianggap Atheis karena mengeluarkan pernyataan bahwa agama adalah candu 

masyarakat “Religion is a opium of society”. Karena itulah agama dan politik 

seperti sekeping mata uang yang tak dapat di pisahkan, kadang mereka saling 

bertengkar, kadang mereka berkerjasama dan kadang mereka saling 

menguasai satu sama lain. 

Gerakan politisasi agama adalah gerakan politik partisan yang 

dilakukan dengan mengeksploitasi agama, menjadikan agama sebagai 

kendaraan politik untuk merebut kekuasaan politik. Biasanya politik agama 

seperti itu di wujudkan dengan pembentukan partai agama atau partai politik 

yang berbasis agama, ini berbahaya. Sejarah mencatat bahwa apabila agama 

mengambil alih kekuasaan negara, maka yang terjadi bukan proses 

demokratisasi dan penghargaan hak-hak asasi, melainkan pemerintah yang 

tirani, yang tidak menghargai prinsip-prinsip toleransi.4 Padahal kita memang 

di lahirkan untuk menginjak dunia ini dengan perbedaan, keragaman bisa 

saling menopang dan menjadi sebuah kekuatan positif politik, karena menolak 

keberagaman itu sama saja dengan menolak anugerah Tuhan.  

Pada hakekatnya politik adalah suatu “seni” menata negara secara 

nasional dan konstitusional dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan 

negara, yakni kebaikan umum atau “bonum commune” (keharmonisan, 
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perdamaian, persekutuan dan kesejahteraan lahir dan batin dari setiap warga 

Negara). Politik pada hakekatnya merupakan sesuatu yang baik untuk 

kebaikan umum, namun justru secara faktual politik dipenuhi dengan 

keburukan, penuh persaingan tidak sehat, pertentangan dan perpecahan, 

serta dijadikan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. 

Kebaikan umum yang seharusnya diperjuangkan, terkadang malah diabaikan 

dan dihancurkan dan hanya menjadi omong kosong belaka. 

Seperti beberapa bulan belakangan ini negara kita Indonesia telah di 

kacau perpolitikannya, kekacauan ini di tunggangi oleh banyak kepentingan 

untuk mengadu domba persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun sejak 

lama, salah satunya dengan kedok agama sebagai kendaraan politik dari para 

kaum elit politik tertentu. Hal ini bermula pada 27 September 2016, saat 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Alias Ahok)  melakukan 

kunjungan kerja ke pulau Pramuka yang berlokasi di Kepulauan Seribu, 

Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan peninjauan serta 

pengarahan terkait program pemberdayaan budi daya ikan kerapu yang 

pemprov adakan. Dalam pernyataannya Ahok berusaha meyakinkan warga 

bahwa programnya akan terus berjalan meski ia tidak terpilih sebagai 

Gubernur pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 

Februari 2017. Sebagaimana kebiasaan dalam rapat dan kunjungan kerja, 

video aktivitas Ahok  ini diunggah melalui akun Youtube pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. 
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Pada 6 Oktober 2016, seorang netizen bernama Buni Yani mengunggah 

ulang di halaman Facebooknya kutipan video yang berjudul “Penistaan 

Terhadap Agama?”. Video ini merupakan editan dari video kunjungan kerja 

Ahok dengan lebih menonjolkan pernyataan yang mengandung unsur 

penistaan terhadap agama Islam. Video ini akhirnya ditonton oleh banyak 

orang dan menyulut emosi umat Islam yang tidak terima kitab suci dan 

ulamanya dihina. Sebagai respon dari video ini, banyak dari ormas Islam di 

penjuru Indonesia mengirimkan pengaduan kepada kepolisian agar segera 

menindak lanjuti pernyataan Basuki tersebut. Akhirnya pada 10 Oktober 

2016, Ahok meminta maaf kepada publik karena telah menimbulkan 

kegaduhan. Beberapa tokoh Islam menyatakan menerima pernyataan maaf 

yang ia ajukan, namun menambahkan bahwa proses hukum harus tetap 

berjalan. 

Hal inilah yang kemudian di manfaatkan oleh sebagian politikus yang 

tidak bertanggung jawab dan mempunyai agenda tertentu untuk membuat 

kacau negara dan melakukan politik dengan cara memancing di air keruh, 

untuk mengacaukan pemerintahan menggunakan people power, yakni 

mobilisasi massa secara massive, intensif dan desdruktif untuk melakukan 

demostrasi besar-besaran yang berujung pada kegiatan makar. Mereka 

menggunakan agama sebagai pintu masuk, sehingga pada tanggal 14 Oktober 

2016, seusai shalat Jumat, ribuan ormas Islam yang di komando oleh FPI 

(Front Pembela Islam) melakukan aksi unjuk rasa di depan balai kota DKI 

Jakarta, dan ini di sebut sebagai aksi bela islam jilid 1. Tidak hanya sampai di 
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situ saja, proses penyelidikan yang dianggap berjalan sangat lamban membuat 

ormas Islam kembali menghimpun massa dalam jumlah yang lebih besar. 

Berbagai pesan disebarkan melalui media sosial untuk mengundang 

masyarakat hadir dan turut serta dalam unjuk rasa Aksi Bela Islam II yang 

nantinya lebih dikenal dengan Aksi 4 November atau Aksi Damai 411. Pada 

awal bulan november 2016, para pengunjuk rasa yang berasal dari luar 

daerah mulai berbondong-bondong datang menuju DKI Jakarta untuk 

menghadiri aksi ini, sampai sempat terjadi kericuhan di ibukota negara. Tidak 

hanya berhenti di situ saja, GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa 

majelis Ulama Indonesia) selaku penyelenggara Aksi Bela Islam II 

mengungkapkan akan mengadakan kembali aksi serupa pada tanggal 2 

Desember 2016, aksi 212 atau yang disebut aksi bela islam jilid 3. Bahkan 

sampai ada aksi bela islam 4 pada bulan Januari 2017 dan terakhir aksi 

damai 313 atau 31 maret 2017 dan ini pun masih terus berlanjut meskipun 

tidak sebesar terdahulunya. 

Inilah pentingnya peran pemimpin agama dalam politik, pemimpin 

agama bisa mengarahkan umat ke dalam jalur yang benar dan bisa 

menganalisa berita dengan tepat, karena seringkali muncul political issue dan 

hoax yang tidak bertanggungjawab yang ingin memecah belah persatuan dan 

kesatuan. Kita bisa melihat bagaimana mengerikannya jika agama sudah di 

tunggangi oleh politik dan digunakan untuk kepentingan politik, jika peran 

politik pemimpin agama itu digunakan secara tidak bertanggung jawab dan di 

manfaatkan untuk kepentingan politik. Peran politik pemimpin agama ini bisa 



digunakan untuk mengacaukan sebuah negara, dengan menggunakan 

umatnya untuk kepentingan politik. Para pemimpin umat beragama ini seperti 

memegang sebilah pedang bermata dua, yang mana bisa digunakan untuk 

menghancurkan sebuah bangsa, maupun dapat di gunakan untuk 

menyatukan sebuah bangsa. Agama seharusnya mengambil jarak dari negara, 

mendorong loyalitas terbatas pada negara, tetapi tetap memelihara hak untuk 

mengontrol sistem bernegara jika mulai melenceng dari dasar dan ideologi 

negara, yakni Pancasila. Bahkan Presiden Indonesia Joko Widodo meminta 

semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama, menurut 

Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antar umat 

beragama, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. 

Presiden meminta pemuka agama untuk mengingatkan para umatnya tentang 

keragaman yang harus di rawat agar tidak menimbulkan perpecahan.5  

Agama itu tidak hanya mempunyai bibit kedamaian, tetapi juga 

mempunyai bibit kekerasan. Seperti pandangan dari Dante Alighieri6, dia 

melakukan perjalanan penuh penderitaan dari neraka (inferno), kemudian 

mengalami segala macam penyucian (purgotario), akhirnya ia menuju surga 

(paradiso), mungkin seperti itulah gambaran perpolitikan bangsa kita saat ini, 

ada penyimpangan praktik demokrasi menggunakan politisasi agama, yang 

mana terasa seperti inferno, sehingga inilah saatnya bangsa ini harus 

mengalami purgotario untuk suatu hari nanti bisa mencapai paradise dengan 
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peran politik pemimpin agama yang di jalankan secara damai dan penuh 

kasih.  

Secara khusus dalam kalangan umat kristen yang mayoritas jemaatnya 

masih beranggapan bahwa politik bernuansa kekerasan, bahkan kasar dan 

kotor. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tidak hanya kaum awam 

kristiani, tetapi juga lembaga-lembaga kristen termasuk gereja dan para 

gembalanya, sering menjauhkan diri atau di jauhkan dari lingkup dan lingkar 

politik. Padahal ada peran yang harus kita aplikasikan di hadapan publik 

untuk membentuk sebuah negara yang mengayomi masyarakatnya. Peran 

politik yang menjadi kewajiban sebagai warga gereja dan warga negara, peran 

politik adalah aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan yang akan 

memberikan sumbangsih pemikiran politik pada negara. Etika 

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia, sedangkan etika 

politik adalah mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Hati Yesus yang 

bijak menjadi dasar tindakan politiknya, untuk menunjukkan etika, moral dan 

prinsip kemanusiaan yang matang untuk memberikan keadilan dan melayani 

masyarakat.7  

Gereja sendiri tidaklah hidup dalam ruang yang kosong. Ia berada di 

dunia dalam satu wilayah tertentu. Wilayah itu adalah negara, tidak bisa tidak 

gereja berada dalam ikatan bersama dalam penghuni lainnya di wilayah itu. 

Dalam wilayah negara itulah, tujuan bersama digariskan, di setujui oleh 

                                                           
7
Franz Magnis Suseno, Etika Politik(Gramedia: Jakarta, 1991), 13. 



semua pihak, termasuk gereja, serta di respon secara bertanggungjawab.8 

Gereja perlu mendorong kedewasaan dan kematangan iman umatnya supaya 

mereka sadar dan hadir dalam perkembangan negara. Supaya umat memiliki 

spirit yang di pegang dalam politik, merangkul kebenaran dan melayani negara 

seperti yang di ajarkan Sang Maestro Agung yakni Yesus Kristus. Umat harus 

melangkah keluar tanpa menghilangkan sifat gereja dan bersikap inklunsif di 

dalam ruang politik dan publik. Tujuan politik adalah menjadikan kehidupan 

individu-individu sebaik mungkin, dengan demikian titik singgung gereja 

dengan politik bukanlah sesuatu yang mengada-ada melainkan sesuatu yang 

legitim. Karya dan pelayanan gereja berurusan sepenuhnya kesejahteraan, 

kasih, perdamaian, dan keadilan manusia dan alam semesta dalam sebuah 

konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya tertentu. Itu hanya bisa 

dilakukan dalam ranah politik, dalam sebuah keterlibatan dalam kebijakan-

kebijakan publik. Untuk itu, secara terukur dan dinamis gereja perlu terus 

menerus merefleksikan kiprahnya di bidang politik.9 

Gereja katolik melihat politik sebagai sesuatu yang pada hakekatnya 

adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk 

kebaikan umum. Maka menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai 

dengan hakekatnya, gereja katolik mengajak semua pihak untuk kembali 

kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Untuk itu gereja katolik 

memperjuangkan pembaharuan politik dengan menekankan, perubahan 
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politik citra dan politik uang  menjadi politik kompetensi dan pengabdian. 

Perubahan politik sektarian dan premordialis menjadi politik yang terbuka dan 

pluralistik. Perubahan dari “politik top down” menjadi “politik bottom up”. 

Perubahan dari politik struktural authoritatif menjadi politik konstitusional 

fungsional dan demokratis. Untuk mewujudkan perubahan tersebut di atas, 

setiap anggota gereja perlu berperan aktif sebagai “garam dan terang 

dunia”, sesuai tugas tanggungjawab, situasi dan kemampuannya masing-

masing, serta sesuai aturan yang berlaku.10 

Dalam hal ini semua anggota gereja katolik dikelompokkan dalam tiga 

komponen, yaitu: kaum klerus, biarawan-biarawati dan kaum awam.  Semua 

komponen dapat dan perlu memaiankan peranannya sesuai hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan warga gereja. Selain itu secara 

khusus kaum klerus serta biarawan dan biarawati berperan secara formatif 

dan tak langsung, sebagai pembina, pengawal dan pengontrol, sedangkan 

kaum awam berperan secara praktis dan langsung, sebagai politisi, pemimpin 

eksekutif dan birokrat. Ajaran sosial gereja menjadi pijakan dari sebuah karya 

pembinaan yang intensif, khususnya dari kaum awan beriman. Ajaran sosial 

gereja merangkum keyakinan dasar gereja di bidang keterlibatannya dengan 

dunia. Secara khusus, bagi kaum awam gereja yang terlibat dalam politik 

praktis, ia menjadi acuan dalam perjuangan mereka mengubah dunia 

berlandaskan inspirasi iman Kristiani.11 Pembinaan semacam itu hendaknya 

mengindahkan kewajiban-kewajiban mereka di tengah masyarakat sipil. 
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Lembaga-lembaga pendidikan katolik harus melaksanakan pelayanan 

pembinaan yang tak ternilai, seraya membaktikan diri mereka sendiri secara 

khusus pada inkulturasi amanat kekristenan, pada perjumpaan yang 

produktif antara injil dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pekan-pekan 

sosial orang-orang katolik yang selalu didorong magisterium yang merupakan 

contoh penting tentang peluang-peluang pembinaan. Bagi kaum awam 

beriman, keterlibatan politik merupakan ungkapan yang pantas sekaligus 

penuh tuntutan mengenai komitmen pelayanan kristen kepada orang-orang 

lain.12 Komitmen politik orang-orang katolik sering kali ditempatkan dalam 

konteks “otonomi” negara, yakni pemilahan antara ranah politik dan ranah 

agama.13 

Konsili Vatikan II secara tegas mengatakan bahwa, duka dan nestapa 

bangsa adalah juga duka dan nestapa umat kristiani. Karena itu gereja tidak 

punya pilihan lain selain intervensi secara sikap dan tindakan bila polusi 

politik sudah begitu pekatnya dan membuat masyarakat tidak lagi mampu 

melihat jalan kedepannya. Gereja perlu memiliki karakteristik untuk 

menempatkan posisi dan peran pemimpin agama untuk menguatkan 

bangunan nasional negara. Pesan dan petunjuk politik yang jelas sering 

berjalin berkelindan dalam percakapan di kalangan anggota paroki, buletin 

gereja, simbol-simbol dan dari pendirian kolektif jemaat terhadap isu-isu 

politik. Semua itu memperkuat orientasi yang telah di sampaikan. Barangkali 

peran terpenting dari proses komunikasi politik ini dimainkan oleh para 
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pastur, karena mereka kerap dalam posisi yang tepat untuk mentramisikan 

pesan politik yang gamblang ataupun simbolik dan untuk memobilisasi jemaat 

dalam aksi-aksi politik. Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis tentang 

Gereja (Lumen Gentium) Bab I nomor 1, menyatakan: “Terang Bangsalah 

Kristus itu. Maka Konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus, ingin 

sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus, yang bersinar dalam 

wajah Gereja, dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk (bdk. Markus 

16: 15)”.  

Dengan pernyataan ini mau dikatakan kepada kita bahwa gereja dalam 

Kristus adalah tanda dan sarana, saluran rahmat persatuan mesra manusia 

dengan Allah yang menyelamatkan. Gereja bermaksud menyatakan kepada 

umat manusia dan dunia, manakah hakekat dan perutusannya di dalam 

dunia. Keadaan jaman sekarang ini lebih mendesak bagi gereja untuk 

menunaikan tugas perutusan itu yakni supaya semua orang tergabung secara 

lebih erat melalui berbagai cara, hubungan sosial dan budaya memperoleh 

kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Gereja pada hakekatnya sebagai sebuah 

misteri hubungan mesra antara manusia dengan Allah berkat bimbingan roh 

kudus, relasi cinta Ilahi Tritunggal Maha Kudus (Bapa, Putera dan Roh 

Kudus). Gereja di dalam Kristus menjadi Sakramen bagi dunia, tanda dan 

sarana keselamatan bagi dunia. Konsili ingin mengatakan bahwa gereja pada 

hakekatnya adalah persekutuan, persatuan, communio umat beriman. Hal 

yang sama ditegaskan dalam kitab undang-undang gereja, kitab hukum 

kanonik, 1983 Bab II dengan judul umat Allah, bagian I tentang kaum 



beriman kristiani, kanonik 204 menyatakan: “Kaum beriman kristiani ialah 

mereka yang, karena melalui baptis di inkorporasi pada Kristus, dibentuk 

menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian 

dalam tugas imam, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan 

kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan 

yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia”.14 

Kemudian menindaklanjuti surat gembala prapaskah KWI (Konferensi 

WaliGereja Indonesia) telah menyoroti suatu gejala dalam kehidupan politik di 

negeri kita dewasa ini yaitu, kurang di sadarinya dan kurang dihayatinya 

peranan moral dalam kehidupan politik.15 Ini dapat di lihat pada surat 

Gembala KWI Menyambut pemilu legislatif, yang mana gereja masih peduli 

pada kehidupan politik. Masih banyak umat kristiani yang gapol (gagap 

politik). Umat bingung menghadapi pemilu dengan sistem multipartai atau 

pilkada. Sikap mereka menjadi cenderung tidak jelas. Pada umumnya umat 

berpikir bahwa berpolitik itu kotor, jahat, sekuler dan dosa. Dampak dari cara 

berpikir ini ialah umat menjadi apolitik atau menabuhkan politik. 

Permasalahan umat semakin komplet ketika mereka tidak pernah 

mendapatkan pendidikan politik di gereja.16 Gereja menjadi jawaban utama, 

yaitu hidup yang melayani kesejahteraan manusia sebagai sesama (Mat 25:31-

46). Jika itu di sepakati, sebenarnya tujuan hidup gereja tidak terlalu berbeda 
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dengan tujuan negara.17 Mengangkat persoalan mengenai gereja lokal dan 

pemimpin agama sebagai sumber pengaruh politik, banyak mekanisme 

komunikasi politik yang terdapat dalam sebuah gereja lokal, termasuk di 

dalamnya khotbah, homili, wejangan pastor, kebaktian minggu dan kelas 

pendidikan dewasa, publikasi gereja, pesan visual, dan percakapan di antara 

paroki-paroki, dan antara paroki dan pemimpin Gereja. Hal ini berarti bahwa 

individu-individu perlu berkhidmat mendengarkan wejangan.18  

Semua agama memiliki potensi untuk menciptakan kekerasan, kapan 

pun dan di mana pun. Padahal hakikat agama adalah untuk kedamaian, 

karena itulah peran arif dan bijaksana penting untuk menyadarkan umat 

bahwa agama bukanlah kekuatan yang destruktif, tapi kekuatan transformatif. 

Jangan sampai gereja ditarik ke arah politik dan mulai kehilangan nilai 

religius, tetapi bagaimana religiositas itu tetap hidup dan tidak kehilangan 

maknanya di tengah hingar bingar dunia perpolitikan. Pengkhotbahan tentang 

petunjuk politik yang kuat harus terjadi dalam kepemimpinan para pastur 

gereja katolik, supaya umat tetap bisa memegang nilai-nilai religiusnya di 

tengah rancunya peta perpolitikan saat ini, karena itulah penulis mencoba 

menulis tentang peran pemimpin gereja dalam konteks politik, khususnya 

pada gereja katolik dan membangun kembali keberagaman agama sebagai 

sebuah kekuatan, penulis mengambil studi pada gereja katolik St. Paulus Miki 

Salatiga, karena Salatiga adalah kota yang memiliki beragam perbedaan iman 

dalam kepercayaan dan mempunyai sebagian dari sejarah politik. Gereja 
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katolik di kota Salatiga sekarang memiliki sekitar sepuluh ribu umat, 

sedangkan di gereja katolik St. Paulus Miki sendiri ada sekitar 6.274 umat, 

karena itu penulis ingin untuk melihat realitas dan idealitas peran pemimpin 

gereja katolik dalam kehidupan politiknya di kota Salatiga. Untuk itu, penulis 

mencoba meneliti bagaimanakah peran politik pemimpin gereja katolik St. 

Paulus Miki Salatiga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran politik pemimpin gereja katolik St. paulus Miki Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran politik pemimpin gereja 

katolik St. Paulus Miki Salatiga 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai : 

1. Kontribusi terhadap kajian mengenai hubungan gereja dalam berpolitik. 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi dalam 

menganalisis dan mengembangkan teori peran pemimpin gereja 

terhadap politik. 

2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber referensi bagi 

internal  universitas dan gereja untuk menulis penelitian mendatang 

tentang peran gereja dalam konteks politik 



1.5 Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu 

metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif 

berusaha menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada 

saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertumpu pada dua sumber utama, yaitu hasil 

wawancara dan dokumen-dokumen yang terkait dengan persoalan penelitian 

serta didukung dengan hasil observasi peneliti. Informasi dan data tidak hanya 

dilakukan dengan mengamati, untuk itu diperlukan wawancara yang 

mendalam dengan pemimpin gereja. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan 

bersifat terbuka dan tidak terstruktur, dengan tujuan supaya proses 

wawancara terjadi percakapan yang lebih bebas namun tidak keluar dari inti 

pembahasan dari topik yang diteliti. 

 

1.6 Kerangka Penulisan 

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode menelitian serta 

kerangka penulisan 



Bab II : Bab ini akan memaparkan mengenai landasan teori dalam 

mengkaji peran politik pemimpin gereja 

Bab III: Bab ini akan memaparkan peran politik pemimpin gereja katolik di 

Salatiga 

Bab IV: Bab ini akan menganalisa tentang peran politik pemimpin gereja 

katolik di Salatiga 

Bab V : Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan 

saran 


