
Bab II 

Peran Politik 

 

2.1 Pengertian Politik 

Istilah politik dipakai untuk menunjuk kepada dimensi kekuasaan dalam 

masyarakat atau sistem sosial. Politik sendiri berasal dari bahasa yunani 

yakni polis yang berarti benteng, kota, negara atau bentuk negara dan politea 

yang berarti penduduk atau warga negara, hak warga negara, 

kewarganegaraan tata negara dan bentuk pemerintahan. Politik secara 

sederhana dapat dipahami sebagai upaya untuk menata kehidupan bersama 

di dalam “polis” dengan sebaik-baiknya. Ada dua ancaman terbesar bagi 

penyelenggaraan atau penataan kehidupan bersama yang sebaik-baiknya di 

dalam sebuah “polis” tersebut, yang pertama adalah tirani atau kesewenang-

wenangan penguasa, sedangkan yang lain adalah anarki atau keliaran dan 

sekaligus keganasan massa rakyat.1 Aristoteles mengemukakan bahwa 

manusia adalah political animal, yakni makhluk politik, mahkluk yang hidup 

dalam suatu negara kota. Baginya, manusia tidak akan hidup dengan baik di 

luar negara, sebab jika itu terjadi maka ia akan menjadi atasan atau bawahan 

dari dan bagi yang lainnya. Manusia tanpa negara seperti halnya hewan yang 

takluk pada hukum rimba, dengan adanya negara maka manusia di hargai 

dalam kehidupan bersama yang lain. Hanya dalam satu negara, manusia 

dapat berperan untuk menempatkan yang lain, sesamanya, dalam suatu 
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kesetaraan, mengatasi penaklukan dan diskriminasi. Dalam negara, manusia 

dimanusiakan, dalam negara itu manusia merumuskan tujuan-tujuan 

kehidupan bermasyarakat secara bersama demi kebaikan mereka.2 

Menurut Karl W Deutch, politik adalah ruang di mana keputusan-

keputusan dibuat berkenan dengan masyarakat secara keseluruhan, 

keputusan-keputusan mana bersifat memaksa (enforceable). The “core area” 

dari politik adalah “the area of enforceable decisions; dan esensi dari politik 

adalah koordinasi yang saling bergantung dari seluruh usaha manusia untuk 

mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat.3 Sedangkan Robert Dahl, 

mengemukakan bahwa politik adalah pola tetap relasi-relasi manusia yang 

secara signifikan melibatkan kontrol, pengaruh kekuasaan atau otoritas.4 

Menurut Azyumardi Azra, secara definisi, politik adalah menyangkut upaya 

merebut, mempertahankan atau melangengkan kekuasaan, kalau perlu 

dengan cara apapun. Secara alami, politik adalah “permainan”, yang 

melibatkan berbagai macam tindakan dan trik atau bahkan manipulasi yang 

tidak selalu selaras dengan dengan norma-norma Ilahiah. Di sinilah terdapat 

akar-akar ketegangan konseptual antara norma-norma agama dengan politik, 

yang tidak selalu dengan mudah dapat dipertemukan dan didamaikan.5 

Senada dengan itu semua, pakar politik Universitas Indonesia Miriam 

Budiarjo mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam 
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suatu sistem atau negara yang menyangkut proses menentukan sistem itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.6 

Dalam hal ini politik dibedakan menjadi dua yakni politik praktis dan 

politik etis, politik praktis adalah suatu kegiatan aktifitas atau gerakan dari 

satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, 

pendapat masyarakat tentang kebijakan pemerintah atau bahkan dapat 

merubah keputusan pemerintah. Di sini terdapat usaha-usaha untuk 

memperoleh kekuasaan politik entah bagi dirinya sendiri sebagai perseorangan 

maupun demi partai politk tempat bernaungnya, atau sekurang-kurangnnya 

membantu orang lain atau partai yang didukungnya memperoleh kekuasaan 

sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. 

Sedangkan politik etis adalah politik yang bertanggung jawab atas moral 

pelaku untuk kesejahteraan bersama (masyarakat). Oleh sebab itulah, politik 

tidak bisa dipisahkan dari negara, karena negara di bentuk atas dasar 

konsensus bersama, kesepakatan-kesepakatan politik bersama itulah yang 

membentuk sebuah negara. Itu berarti, segala tindakan manusia yang 

berorientasi masyarakat sebagai keseluruhan dikatakan bersifat politis. 

Magnis Suseno, mengatakan bahwa dimensi politis manusia dapat ditentukan 

sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat 

sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan 

ditentukan kembali oleh tindak-tanduknya.7 Sejak semula kekuasaan (politik) 

selalu berwajah dua; mempesona sekaligus menakutkan, menurut fenomelogi 
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agama, seperti halnya Yang Ilahi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan 

bahwa legimitasi kekuasaan yang paling kuno adalah legimtiminasi religius. 

Implikasi terpenting legitimasi religius adalah bahwa penguasa dalam 

menjalankan kekuasaannya berada di atas penilaian moral.8 David Hume 

menelusuri asal usul negara bukan dari kontrak sosial, melainkan dari 

kekerasan kolektif yang menempatkan sebuah bangsa di bawa sebuah 

pemerintahan. Penjelasan ini pada dirinya sendiri tidak stabil, karena budaya 

harus menawarkan dasar ideologis yang lebih stabil, lebih halus, bagi sebuah 

komunitas politik. Membangun mitos tampaknya sebuah keniscayaan, di sini 

agama berperan penting. 9 

 

2.2 Hubungan Gereja dan Politik 

Hubungan gereja dan negara adalah masalah yang ada sejak dahulu kala 

dan selalu akan ada selama orang masih berusaha mengorganisasikan diri 

mereka secara bersama. Perbedaan di antara masa lalu dan masa kini 

terutama terjadi dalam bentuk pengorganisasiannya, karena manusia sendiri 

telah berubah akibat kemajuan-kemajuan yang dicapainya sendiri. Oleh 

karena itu, hubungan itu adalah sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu.10 

Hubungan yang berbeda dari waktu ke waktu seiring dengan hubungan antara 

keduannya menimbulkan polemik. Hal ini disebabkan karena masih adanya 

pemahaman bahwa bidang pelayanan gereja harus dibatasi kegiatannya pada 
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urusan-urusan teologi. Pada pihak lain, ada pihak yang berpandangan bahwa 

kegiatan gereja tidak dapat dipersempit hanya pada urusan-urusan yang 

teologi. Gereja justru harus memperlihatkan keperihatinannya pada 

persoalan-persoalan sosial yang sangat konkret, seperti persoalan-persoalan 

politik. Menurut Richard M Daulay “These two different authorities are 

generally known in the Christian world as “church” and “state”. In the long 

varied history of Christendom, the two have always been there-sometimes in 

association, sometimes in conflict; sometimes one predominant, sometimes the 

other”.11 

Dalam tradisi katolik, istilah “gereja” mempunyai makna ganda dalam 

penggunaannya, perlu di bedakan makna itu agar tidak terjadi kerancuan. 

Dalam bahasa sehari-hari, kata “gereja” menunjuk pada “institusi” yang 

dipimpin secara hierakis oleh paus bersama para uskup dan imam. Gereja 

institusional itu identik dengan hierarki, yakni para pemimpinnya. Istilah 

“gereja” digunakan pula untuk semua orang yang percaya dan 

menggabungkan diri dalam institusi itu. Istilah teologisnya “umat Allah”. 

Gereja sebagai umat Allah meliputi baik para pemimpinnya maupun anggota 

awam.12 Orang mulai melihatnya hanya sebagai salah satu wadah opini 

bersama daripada sebagai sebagai suatu kebenaran yang di wahyukan. 

Semakin ia menjadi sekutu negara, ia semakin mengambil fungsi-fungsi 

pelayanan dari masyarakat yang lebih besar, menggantikan keluarga dan 

asosiasi-asosiasi sukarela. Agama harus mengambil jarak dari negara, 

                                                           
11

 Ricard M Daulay, Agama dan Negara, 2015) 
12

 Paulinus Yan Olla, spiritualitas politik. (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2014), 87. 



mendorong loyalitas terbatas pada negara, tetapi tetap memelihara hak untuk 

menghakimi.13 Dalam hal ini gereja bukan tampil sebagai “pemain” politik 

(politik praktis), tetapi lebih pada khasanah politik beretika (politik etis) agar 

gereja juga mengetahui dan peduli pada kehidupan bernegara, bukan hanya 

kehidupan bergereja saja. Gaudium et Spes berbicara yang sama, yakni bahwa 

Gereja dan negara masing-masing otonom dan keduanya berdasar pada Allah. 

Meski mereka berbeda dan otonom, namun mereka harus bekerjasama, 

karena mereka bekerja untuk melayani manusia yang sama, Gereja melayani 

manusia sebagai umat dan negara melayani manusia sebagai rakyat. 

Pada Gaudium et Spes dimaksud negara bukan lagi negara katolik 

melainkan negara majemuk, yaitu negara yang memiliki warga negara yang 

berbeda-beda agama dan keyakinan. Maka konsili mau menjelaskan 

hubungan gereja terhadap negara, sehingga dapat dipahami peranan gereja 

dalam hidup bersama yang majemuk itu. Konsili ingin membedakan dengan 

jelas hubungan antara gereja sebagai kaum beriman dan negara, dan 

hubungan gereja sebagai insitusi dan negara. Hubungan gereja dan negara 

(politik) pada Gaudium et Spes no 76 menyatakan dengan tegas prinsip 

hubungan gereja dan negara (politik) “Terutama dalam masyarakat yang 

majemuk, sangat pentinglah bahwa orang-orang mempunyai pandangan yang 

tepat tentang hubungan antara negara (politik) dan gereja, bahwa ada 

perbedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh umat kristen, entah 

sebagai perorangan atau secara kolektif, atas nama mereka sendiri selaku 
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warga negara, di bawah bimbingan suara hati Kristiani, dan dipihak lain apa 

yang mereka jalankan atas nama gereja bersama para gembala mereka”. 

Berdasarkan tugas maupun wewenang gereja sama sekali tidak dapat 

dicampur-adukkan dengan negara dan tidak terikat pada sistem politik 

manapun juga. Sekaligus gereja itu menjadi tanda dan perlindungan 

transendensi pribadi manusia. Di bidang masing-masing, negara dan gereja 

bersifat otonom, tidak saling tergantung. Tetapi keduanya, kendati atas dasar 

yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang 

sama”.14  

Hubungan antara gereja dan politik masih jauh dari selesai. Tarik tambang 

di antara keduanya masih dan terus akan berlangsung dengan intensitas yang 

cenderung semakin tinggi di tengah masa transisi. Semua kecenderungan ini 

selain terkait erat dengan kerangka doktrinal-konseptual tentang gereja dan 

politik sebagai mana di pahami dan di rumuskan berdasarkan pengalaman 

sosio-historis. Agama dan negara merupakan dua ranah yang sama-sama 

otonom, masing-masing dengan otoritas, fungsi, serta mekanismenya sendiri-

sendiri. Agama tidak berpolitik, dan negara tidak berteologi. Agama tidak 

berwenang mencampuri secara langsung urusan-urusan negara, dan demikian 

pula sebaliknya negara tidak mencampuri secara langsung urusan-urusan 

yang menjadi bagian dari otoritas agama. Keduanya berada dalam kedudukan 

yang setara dan sederajat. Dengan demikian, semua pihak berkepentingan 

untuk membiarkan dan menjaga agar hubungan agama dan negara berada 
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dalam ketegangan yang konstruktif. Seharusnya saling mendukung, tapi 

sekaligus juga saling menghormati dan saling mengoreksi. 

Kita melihat bahwa kesepakatan-kesepakatan politik antar manusia di 

dasarkan pada cita-cita yang sama sekali keliru, dan hanya dapat di 

selamatkan dengan cita-cita yang benar-benar berbeda agar tidak terus 

menjadi sumber penderitaan, pengrusakan dan dosa. Cita-cita politik harus 

didasarkan pada cita-cita untuk kehidupan individual. Tujuan politik 

seharusnya adalah menjadikan kehidupan individu-individu sebaik mungkin. 

Persoalan politik adalah membina hubungan antar manusia dengan cara 

sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memperoleh kebajikan 

sebanyak mungkin dalam eksistensinya.15 Menurut J. Philip Wogaman, dia 

membedakan hubungan gereja dan politik menjadi empat bagian yaitu; 

Theocracy, Erastianism, Separation of church and state-Friendly, dan Separation 

of church and state-Unfriendly16: 

1. Theocracy (Model Teokrasi) 

Model disini adalah negara berada di bawah kekuasaan pemimpin-

pemimpin atau lembaga-lembaga agama dengan kepentingan keagamaan. 

Bentuk negara teokrasi dapat di lihat dalam hampir sebagian besar 

masyarakat primitif, dalam masyarakat Ibrani zaman dahulu, dan pada 

masyarakat tradisional Tibet, kedatangan bangsa puritan di jajahan kolonial 

Amerika, pada sejarah awal Mormon di Utah, pada wilayah Muslim pada masa 

yang berbeda (termasuk contoh negara Iran). Bentuk ini dapat juga di 
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temukan dalam bentuk Katolikisme dan dalam bentuk Katolikisme modern 

seperti di beberapa kota seperti Vatikan II. Itu dapat juga diilustrasikan pada 

kaum Zionist Istrael, meskipun negara tersebut memiliki hubungan negara 

dan gereja yang sangat kompleks. 

2. Erastianism (Model Erastianisme) 

Sulit untuk mengidentifikasikan teokrasi secara tepat karena apa yang 

dianggap bahwa seorang pemimpin agama mengontrol negara bagi 

kepentingan agama, pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, 

pemimpin politik mengontrol agama bagi kepentingan negara. Agama sangat 

dieksploitasi bagi kepentingan-kepentingan politik yakni digunakan untuk 

mengusahakan persatuan dalam suatu komonitas masyarakat, memberi 

legitimasi bagi negara, dan memberi sanksi atas perang dan berbagai 

kebijakan politik lainnya. Sebagian besar kaisar Romawi yang memerintahkan 

adanya penyembahan atas diri mereka ini tidak seangkuh apa yang mereka 

dapatkan dari jabatan mereka. Mereka hanya berharap atas kesetiaan pada 

kekaisaran yang dapat menyatukan orang-orang yang berbeda dalam 

kesatuan usaha politis. (penolakan orang kristen untuk menyembah kaisar 

telah dilihat sebagai suatu integritas keagamaan). 

3. Separation of church and state-Friendly (Model Pemisahan secara damai) 

Di beberapa negara, lembaga-lembaga agama dan politik terpisah secara 

hukum, tetapi tanpa ada kebencian. Bentuk inilah yang secara esensial terjadi 

di Amerika Serikat. Dengan mengabaikan panggilan untuk suatu hubungan 

yang lebih erat, prinsip tidak akan di bangunnya agama dalam lembaga-



lembaga negara di Amerika serikat di pahami bukan sebagai hal yang negatif, 

tetapi tidak adanya agama dalam negara dapat dilihat sebagai suatu usaha 

yang positif bagi integritas dan kemandirian badan-badan keagamaan. 

4. Separation of church and state-Unfriendly (Model Pemisahan secara 

permusuhan) 

Seiring dikembangkannya pemisahan yang tidak bersahabat antara gereja 

dan negara pada dua abad terakhir ini. Anti klerikalisme Prancis pada abad 19 

telah menjadi contoh singkat. Kebijakan-kebijakan Anti klerikalisme di 

Meksiko menghasilkan sebuah pemisahan yang tidak bersahabat. Sebagian 

besar lembaga negara Marxis menaruh kebencian terhadap institusi agama. 

Anti klerikalisme sendiri adalah sikap menentang wewenang dan hak-hak 

istimewa para imam di bidang masyarakat. Pada kenyataannya, di sebagian 

besar negara-negara seperti itu, lembaga agama, penginjil dan lainnya, telah di 

sediakan pendanaan publik yang juga di sertai dengan kontrol publik. Tetapi 

sikap yang jelas pada negara semacam ini telah di toleransi oleh agama hingga 

masyarakat menjadi dewasa untuk menuju pada sebuah pandangan ilmiah. 

Pada akhir abad, kelompok-kelompok agama masih kesulitan untuk 

menembus negara penganut Marxis. 

 

2.3 Peran Politik 

2.3.1 Teologi Politik 

Teologi secara umum dipahami sebagai sebuah diskursus tentang Allah 

dan manusia, dalam hubungannya dengan Allah. Sementara itu, politik dari 



akar kata politeia (mengatur kota) bisa dipahami sebagai kekuasaan untuk 

mengatur sebuah komonitas agar tercapai tujuannya. Dengan demikian, 

teologi politik adalah sebuah analisis atau kritik atas kehidupan politik dari 

segi cara Allah menyelenggarakan kehidupan.17 Secara tidak langsung teologi 

politik menyediakan basis refleksi dalam konteks hubungan gereja dan 

negara. Dengan basis refleksi yang kuat, jemaat akan terus-menerus dipandu 

untuk menghidupi imannya dalam kekinian zaman.18 Setiap teologi pada 

masa kontemporer yang mau bertanggungjawab, dan mau tetap menjadi 

teologi, maka ia harus bersifat politis.19 Sedangkan teologi politik adalah 

suatu reflelsi iman dalam relasinya terhadap karakter politis atau 

masyarakat. Teologi ini memberi perhatian utama kepada kebutuhan-

kebutuhan bermasyarakat. Ia bukan suatu bagian atau cabang teologi, ia 

bukan teologi tentang politik, ia adalah teologi dasar, yang mau 

mempertanggungjawabkan iman dan harapan dalam realitas 

kemasyarakatan. Sebagai suatu teologi dasar, ia bersifat teoritis dan 

mendasari jawaban praktis-empiris. Sedangkan sisi praktis-empirislah yang 

secara langsung memperlihatkan bagaimana jawaban terhadap realitas 

masyarakat itu.20 

Dengan teologi politik, maka gereja tidak hanya mengurusi persoalan ke 

dalam saja “sacerdontum” (keimanan), tetapi juga bertanggung jawab dalam 
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bidang sosial kemasyarakatan “regnum” (pemerintahan raja). Gereja masuk 

dalam pergumulan kemasyarakatan, untuk mengatasi aspek-aspek 

ketidakseimbangan akibat dosa yang masuk ke dalam masyarakat, sesuai 

dengan kondisi zaman di mana ia hadir.21 Dalam sejarah Gereja pernah 

terjadi bahwa regnum menjadi urusan dari Gereja, bukanlah suatu yang 

berada di luar atau sekular sifatnya. Dalam gereja Roma katolik, kita 

menyaksikan penyatuan Sacerdotum dan Regnum dalam suatu negara-gereja, 

di mana Paus menjadi pimpinannya. Dengan kenyataan ini, gereja tidak asing 

dengan masalah politik, bahkan ia menggumuli secara mendalam teologi 

politik. Kaum reformasi radikal mulai meninggalkan masalah politik, karena 

dianggap sebagai masalah yang dikuasai oleh dosa dan lebih memfokuskan 

diri pada penginjilan ke pelosok-pelosok dunia.22 Dengan kenyataan ini, 

teologi politik dapat dikaji dalam suatu perbandingan antara gereja Roma 

katolik dengan peran politik pemimpin gereja. 

Warga negara adalah juga warga gereja, sehingga teologi politik lebih di 

mengerti sebagai bentuk penataan terhadap kehidupan, bagaimana warga 

gereja ataupun warga negara hidup dalam gereja sekaligus hidup dalam 

masyarakat secara baik. Konsep “Corpus Christianum” sangat di pengaruhi 

oleh pandangan Agustinus tentang dua bentuk negara dalam karyanya De 

Civitas Dei. Kedua bentuk negara yang dimaksudkan adalah negara Allah 

(civitas Dei) dan sekuler (civitas Terrena). Negara Allah hadir dengan warna 

iman, ketaatan dan kasih Allah, sedangkan negara sekuler hadir dengan 
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warna dosa.23 Corpus Christianum adalah masyarakat dilihat sebagai satu 

kesatuan gereja sebagai jiwa dan negara sebagai tubuh. Tanggung jawab 

gereja adalah mengurus masalah keselamatan dan negara berusaha 

memajukan kesejahteraan di dunia. Kedua lembaga itu bertujuan untuk 

memuliakan nama Kristus dan Allah. 

Walter Brueggeman, seorang ahli perjanjian lama dari Jerman, 

mengemukakan bahwa peristiwa pada kitab Keluaran adalah salah satu 

contoh teologi politik Istrael. Keterlibatan Allah dalam drama pembebasan 

Istrael dari Mesir memperlihatkan sebuah interupsi politis Allah dalam 

tatanan politik Firaun, lewat peristiwa inilah terlihat keterlibatan politis Allah 

dalam tatanan politis negara, yaitu Mesir. Terlihat bahwa Allah menjadi 

“pemain politik”, meminta dan memaksa Firaun untuk mengubah keputusan 

politisnya atas bangsa Istrael (kel 1:9-14).24 Akhirnya agama, bagi Tocqueville, 

merupakan faktor utama dalam perjuangan untuk mencegah kesetaraan 

menjadi despotisme. Agama memberlakukan keabadian sebagai satu motif, 

tetapi pada dasarnya agama memusatkan perhatiannya pada bagaimana 

menjalani hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran Tuhan. Tocqueville 

mengatakan, agama yang sejati mengharuskan ketaatan semua kelas warga 

negara pada dogma, dalam hal itu, agama merupakan penyeragam dan 

pemersatu.25 
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2.3.2 Peran Gereja dalam Politik 

Peran gereja dalam politik yang seharusnya adalah merupakan hubungan 

kemitraan yang setara, berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah, dan 

mempunyai objek yang sama pula yaitu kesejahteraan manusia. Gereja 

mempunyai tanggung jawab kenegaraan (politik), antara lain dengan membina 

umatnya untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan membantu 

mengingatkan negara untuk menjalankan fungsi kenegaraannya dengan 

bermoral. Di sinilah peran politik pemimpin gereja di perlukan. Berikut adalah 

beberapa pandangan tentang peran politik dari empat ahli teologi, yakni: 

2.3.2.1 Martin Luther 

Teori “Dua Pedang”, Martin Luther menegaskan bahwa untuk masalah-

masalah sekuler Tuhan telah mengaruniakan “Pedang” atau mandat 

kekuasaan yang penuh kepada penguasa negara. Dan oleh sebab itu, dalam 

masalah-masalah duniawi, semua orang dituntut ketaatan yang penuh dan 

iklas terhadap pemerintahan yang sah, terlepas dari apakah pemerintahan 

tersebut bijak atau lalim, kristen atau bukan. Hanya di dalam satu hal saja, 

orang Kristen boleh melakukan perlawanan terhadap pemerintahan, yaitu 

apabila negara melanggar atau mencampuri apa yang seharusnya menjadi 

wewenang gereja. Dalam hal ini, perlawanan hanya boleh dilakukan dalam 

bentuk perlawanan rohani (spiritual resistence). Bukan dengan melakukan 

pemberontakan bersenjata.  

Berlatar belakang pemahaman yang seperti itu, tidak salah untuk 

mempunyai kesan bahwa Martin Luther mengajarkan adanya pemisahan 



mutlak antara gereja dan negara. Dan ketaatan penuh kepada negara dalam 

hal yang bersifat non-spiritual. Luther, percaya akan mandat kekuasaan yang 

amat luar biasa besarnya yang diberikan kepada negara, apalagi dengan 

dilegitimasikan oleh keyakinan agama. Luther memang ingin membebaskan 

gereja, khususnya para pemimpinnya dari kecenderungan melakukan intrik-

intrik politik praktis. Sebab kecenderungan berpolitik praktis semacam inilah 

yang tanpa sadar membuka pintu gereja untuk dimasuki dan kemudian 

menjadi arena permainan kekuatan-kekuatan politik dunia.  

Mengembalikan gereja kepada jati dirinya sebagai institusi rohani. Teori 

“Dua Pedang” adalah refleksi teologis dan sekaligus kepedulian pastoralnya 

terhadap apa yang ia yakini sebagai faktor yang telah mengganggu kemurnian 

gereja. Yaitu intervensi gereja ke dalam politik, dan sekaligus intervensi politik 

ke dalam gereja. Akibat langsung dari “gereja”nisasi politik tidak dapat tidak, 

adalah politisasi gereja, pencampuradukan yang salah antara iman dan 

politik, telah menyebabkan gereja tidak lagi gereja, seharusnya, let the church 

be the church.26 

2.3.2.2 J. Philip Wogaman  

Dari perspektif etika politik kristen J. Philip Wogaman mengajukan 7 

tingkatan keterlibatan gereja dalam politik 27, yaitu: 

a. Mempengaruhi etos 

Pada aras ini, gereja (umat Kristen) berusaha mempengaruhi roh zaman 

dari makna aksi-aksi politik yang muncul di dalam negara. Yaitu usaha 
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mempengaruhi semangat zaman yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh aksi-

aksi politik. Kebijakan-kebijakan dan program-program publik gereja yang 

diarahkan kepada realisasi nilai-nilai kultural (ethos), baik mengonfirmasi 

maupun menentang nilai-nilai kultural yang ada, jelas memiliki relevansi 

politik. Dengan melakukan itu gereja sebenarnya turut membatasi ruang 

publik di mana aktivitas-aktivitas politik berlangsung. Misalnya melalui 

berbagai pandangan atau konsep teologis, seperti kesetaraan manusia, 

keadilan keTuhanan yang menentang segala bentuk penyembahan manusia 

atau uang, benda, jabatan. 

b. Mendidik warga gereja menyangkut isu-isu khusus 

Pada aras ini gereja menerima pertanggungjawaban untuk mengaitkan 

imannya yang sangat umum dengan isu-isu politik secara khusus. Bentuk 

peran kedua ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperkuat pokok-

pokok pengakuan dan etika kristen, kepercayaan dan nilai-nilai yang telah di 

buat dalam bentuk partisipasi sebelumnya. Pada tahap kedua ini gereja 

bertanggungjawab mengaitkan secara koleratif-dinamis pokok-pokok 

kepercayaan umum tadi dengan isu-isu politik khusus. Pendidikan ini penting 

dilakukan sebab tidak semua anggota jemaat mempunyai pemahaman yang 

benar mengenai apa yang sesungguhnya sedang berlaku di dalam negara. 

c. Lobi gereja 

Adalah usaha langsung untuk mempengaruhi keputusan-keputusan 

publik, baik di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Lobi bekerja 

dalam berbagai tingkatan. Pertama, gereja membiayai para ahli lobbying 



(lobbyist). Mereka ini berusaha menarik perhatian dan mempengaruhi suara 

para anggota legislatif terkait dengan tindakan-tindakan resmi tertentu. 

Kedua, gereja secara langsung melakukan lobbying, antara lain dengan 

memberi kesaksian, keterangan, atau mengajukan pendapat di hadapan 

komisi-komisi legislatif. Ketiga, dengan cara yang tidak terlalu tampak untuk 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh badan-badan 

pemerintah dan keputusan-keputusan hukum oleh pengadilan. 

d. Mendukung kandidat tertentu untuk jabatan-jabatan publik 

Bentuk peran ini selalu di bayang-bayangi oleh kompleksnya jalinan ambisi 

dan karir pada kandidat yang bersaing itu. Gereja sulit memberi penilaian dan 

mencari pembuktian menyangkut karakter dan motivasi sesungguhnya 

seorang kandidat dalam kaitannya dengan kepercayaan publik. Di dalam 

gereja-gereja di negara-negara Barat yang demokratis, langkah ini jarang 

ditempuh. Tetapi di Amerika Serikat, gereja-gereja etnis sering memberikan 

dukungan langsung kepada kandidat tertentu yaitu yang mempunyai rekam 

jejak yang baik di bidang hak-hak asasi manusia juga rekam jejak yang baik di 

bidang keadilan sosial. 

e. Menjadi sebuah partai politik 

Dalam kekhasan sejarah perpolitikan di Eropa dan Amerika Latin telah 

muncul partai-partai yang berafiliasi pada agama Kristen, Partai-Partai 

Demokratik Kristen. Tetapi partai-partai ini didirikan oleh warga (kaum awam), 

bukan oleh gereja. Di Indonesia juga demikian, misalnya: Partai Kristen 

Indonesia dan Partai Katolik Indonesia. Namun sangatlah problematik bagi 



gereja untuk menjadi atau mendirikan langsung sebuah partai. Karena pada 

prinsipnya gereja harus berdiri untuk semua pihak dalam masyarakat. Gereja 

tidak boleh memihak pada segolongan pendukung partainya.  

f. Pembangkangan sipil 

Suatu pembangkangan sosial dapat dilakukan, khususnya terhadap UU 

atau produk hukum lainnya yang tidak disetujui, dan segala macam cara 

sudah di tempuh. Bentuk peran politik ini di tujukan kepada hukum atau 

peraturan atau kebijakan negara yang tidak konstitusional atau tidak adil, 

diskriminatif dan menindas. Contoh penting dalam sejarah adalah 

pembangkangan sipil Martin Luther King Jr. dan para pengikutnya memprotes 

perlakuan diskriminatif orang kulit putih terhadap orang “Negro” di Amerika 

Serikat. Pembangkangan sipil itu dilakukan secara terbuka, tanpa kekerasan 

dan tidak melanggar hukum. Kalau orang kristen melakukan pembangkangan 

sosial, maka maksudnya adalah untuk mengkomunikasikan, dengan cara 

yang sangat mendesak, bahwa hukum atau UU atau kebijakan yang di 

tempuh pemerintah bertentangan dengan nurani kristen. 

g. Berpartisipasi dalam revolusi 

Revolusi adalah tingkat tertinggi dari tahapan bentuk peran politik yang 

bisa gereja lakukan, karena ini terkait dengan rekonstitusi total perjanjian 

politik dalam negara atau masyarakat. Ikut serta di dalam sebuah revolusi 

adalah cara paling serius di dalam keterlibatan politik karena ia mencakupi 

rekonstitusi dari perjanjian politik itu sendiri. Lagi pula, karena revolusi bisa 

mengarah kepada tindakan kekerasan. Wogaman berpendapat bahwa ikut 



serta dalam revolusi hanya dapat di lakukan dalam kerangka situasi-situasi 

politik yang sudah sangat ekstrim. Jadi gereja harus berhati-hati menilai 

situasi sosial politik yang ada baik sebelum maupun sesudah sebuah revolusi. 

Karena revolusi sendiri sering berujung pada absolutian diri, yang 

menciptakan lingkaran kekerasan. 

2.3.2.3 Franz Magniz-Suseno 

Keterlibatan dalam politik tidak ada prinsip-prinsip yang sama sekali 

baku. Namun tujuh prinsip Etika Kristiani dalam Kehidupan Berbangsa28 

berikut sekurang-kurangnya dapat membantu dalam segala perjuangan 

politik, yaitu: 

a. Prinsip kebaikan hati. Sikap baik hati terhadap siapapun, kawan maupun 

lawan, adalah tuntutan dasar Yesus pada para pengikutnya. Begitu pula 

tujuan segala pembangunan adalah keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan 

perdamaian bersama bertambah. Dalam kehidupan politikpun orang Kristiani 

akan menunjukkan kesediaan untuk memaafkan, berdamai, untuk 

menghormati lawan. 

b. Berpihak pada kehidupan. Orang Kristiani tidak memakai kematian sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, orang Kristiani 

menolak abortus dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian. Demikian 

pula orang Kristiani menolak pembunuhan, pengrusakan demi mencapai 

tujuan pemenangan politisnya. 
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c. Prinsip paling umum Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip bonum commune, 

yang dimaksud adalah negarawan dan politisi, baik di level nasional maupun 

lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kelompok 

atau diri sendiri. Negarapun bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan 

diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara adalah untuk 

manusia, bukan manusia untuk negara. Maka politisi kristiani akan selalu 

mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga dari 

pada kepentingan golongannya atau kepentingan partainya. Dalam prinsip itu 

langsung terimplikasi, bahwa politisi Kristiani tidak ikut korupsi (waktu, uang, 

tenaga). Politisi Kristiani berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak 

memakai kesempatan, yang barangkali ada, untuk secara sah memperkaya 

diri. 

d. Prinsip Subsidiaritas. Prinsip ini mengatakan, bahwa lembaga lebih tinggi 

wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah, pabila mereka tidak dapat 

sendiri menyelesaikan keperluan-keperluan mereka. Dan dari sudut terbalik, 

tugas-tugas yang dapat diselesaikan memuaskan oleh lembaga-lembaga lebih 

rendah, tidak boleh diambil alih oleh lembaga lebih tinggi. Prinsip itulah yang 

menjadi latar belakang ”Otonomi Daerah”. Apa yang dapat dikerjakan Propinsi, 

jangan ditarik ke Pusat oleh Pemerintah Nasional. Dan apa yang dapat 

diselesaikan di tingkat kelurahan, bukan urusan Bupati. 

e. Prinsip Solidaritas. Prinsip ini menegaskan, bahwa dalam pembangunan 

semua harus sama beruntung dan sama berkurban, senasib sepenanggungan. 

Solidaritas berarti, bahwa yang lemah, miskin dan tak berdaya harus di 



dahulukan (preferential option for the poor). Solidaritas bangsa kelihatan dalam 

bagaimana bangsa itu memperlakukan anggota-anggotanya yang ”kurang 

berarti”. Prinsip solidaritas juga memuat tuntutan, bahwa perwujudan 

keadilan sosial menjadi tujuan pertama pembangunan. Dewasa ini solidaritas 

harus menjangkau juga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu 

manusia wajib menjaga keutuhan lingkungan hidup agar generasi-generasi 

mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni. 

f. Prinsip menjunjung tinggi martabat manusia, yang diciptakan menurut citra 

Allah dan dipanggil menjadi anakNya yang tercinta, menjadi nyata dalam 

prinsip hormat terhadap hak asasi manusia. Gereja katolik misalnya secara 

resmi mengakui hak asasi manusia sebagai terjemahan sikap yang mau 

menghormati martabat manusia ke dalam kenyataan kehidupan sosial politik. 

Maka politisi, dan tentu segenap umat katolik, membela hak-hak dasar 

manusia. Begitu pula umat kristen, hendaknya mendukung hak dan 

kewajiban masyaraat untuk ikut menentukan nasib bangsa, atau dengan kata 

lain perwujudan kehidupan yang demokratis. Terutama hak-hak asasi 

manusia inti tidak pernah boleh kita langgar dan tidak pernah boleh kita 

biarkan pelanggaran terjadi. Di situ termasuk larangan terhadap pembunuhan 

sewenang-wenang, terhadap penggunaan sistematik penyiksaan (torture), baik 

fisik maupun psikis, terhadap hukuman kejam dan bengis, terhdap segenap 

pengekangan kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut iman atau 

keyakinannya, terhadap penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, 

perdagangan orang (wanita, anak dibawah umur), pembunuhan, perampokan, 



pemerkosaan, penghancuran basis penghidupan para penduduk dalam 

wilayah yang ada masalah keamanan, terhadap penindasan berbentuk 

ganosid, pemerkosaan hak minoritas-minoritas etnik, agama atau budaya atas 

budaya, bahasa, agama dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat istiadat. 

g. Prinsip penolakan kekerasan. Dalam mengusahakan sasaran-sasaran, 

termasuk yang baik, kita tidak memakai kekerasan. Masalah-masalah dan 

konflik-konflik yang muncul wajib dipecahkan secara damai. Pemakaian 

ancaman, pemerasan dan paksaan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan harus ditolak. 

2.3.2.4 John A Titaley 

Sedangkan menurut John A. Titaley bahwa dasar teologis keterlibatan 

gereja dalam politik di Indonesia, gereja harus memiliki landasan teologik 

untuk semua kegiatannya, termasuk dalam keterlibatan gereja dalam 

kehidupan politik, sehingga nampak beda antara gereja dan partai dengan 

ideologinya. Gereja-gereja di Indonesia menganggap politik kotor, padahal 

Kristus memberikan teladanan-Nya dalam politik seperti di lingkungan 

Romawi. Sebelum melihat keterlibatan gereja dalam politik, harus dilihat 

terlebih dahulu apakah Indonesia sudah dipahami secara teologik dan tidak 

bertentangan dengan hakikat dari Injil Yesus Kristus sehingga dari situlah 

rumusan peran dan keterlibatan gereja di Indonesia dapat dirumuskan. 

Hakekat yang dimaksud didasarkan pada Injil Yohanes 8:1-11, sehingga dapat 

dipahami bahwa hakikat Injil Yesus Kristus adalah kesetaraan 

kemanusiaan. Di jelaskan, bahwa titik berteologi gereja-gereja saat ini harus 



dimulai dari kesadaran bahwa gereja harus berpijak kembali pada Pancasila 

dan UUD yang dibuat tahun 1945. Dalam Pancasila dan UUD 1945 terdapat 

kenyataan Indonesia yang menghargai semua manusia secara setara. Namun 

nampaknya para pemimpin politik masa kini telah melupakan komitmen  para 

pendiri negara sehingga tantangan bagi gereja terkait keterlibatannya dalam 

politik di Indonesia antara lain harus mampu meneruskan nilai ke 

Indonesiaan yang setara ini serta memahami sejarah yang benar bagi bangsa 

agar memiliki pemahaman yang tepat tentang Indonesia.29 

Pemahaman terhadap gereja dan agama yang dengan sengaja hendak 

mengabaikan sisi sosial dan budayanya, tidak akan menghasilkan suatu 

kehidupan bergereja dan beragama yang realistis. Demikian pula sebaliknya, 

dalam pemahaman bersama itulah, gereja menemukan dirinya yang sejati, 

baik dari segi sosial, maupun segi teologiknya. Konteks sosial gereja kini 

adalah kehidupan bernegara yang demokratik. Supaya gereja fungsional, 

gereja perlu memahami konteks sosialnya yakni negara dan politik, oleh 

karena di situlah gereja hidup dan berkarya. Pemahaman ini perlu, karena 

melaluinya, gereja dapat meletakkan dirinya dalam perspektif moralitas 

rakyat. Dalam upaya memahami konteks sosialnya, gereja perlu mencari 

pemahamannya dari alkitab dan tradisi gereja.30 
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2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran politik pemimpin gereja 

Ada tiga dasar atau landasan utama dari peran gereja katolik dalam 

bidang politik, yaitu: kemanusiaan, iman (ajaran, peraturan dan hukum 

Gereja) dan kenegaraan (peraturan, undang-undang dan hukum negara). Dari 

segi kemanusiaan, setiap orang mempunyai hak-hak asasi dan kewajiban 

untuk turut memainkan peranan sepatutnya di bidang politik secara bebas 

dan leluasa.31 Namun sebagai anggota gereja atau kaum beriman dan serentak 

sebagai anggota masyarakat atau warga negara, tentu ada “rambu-rambu”, 

landasan pijak atau pedoman arah yang tidak boleh diabaikan. Sebagai 

manusia, ada nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kebebasan, 

kebenaran, keadilan, kerukunan, kedamaian, dan pelbagai unsur hak asasi 

manusia lainnya yang harus tetap diakui, dihormati dan diwujudkan. 

Pemimpin gereja sendiri adalah mereka yang berkedudukan sebagai ketua, 

penasehat dan pengambil keputusan di dalam sebuah organisasi yakni gereja.  

Untuk itulah maka ada rupa-rupa ajaran, peraturan, undang-undang 

dan hukum yang dibuat oleh lembaga agama maupun lembaga negara untuk 

dipatuhi dan menjadi pegangan. Misalnya ada undang-undang politik yang 

berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, dalam Gereja 

Katolik ada peraturan lokal (kebijakan keuskupan) maupun peraturan 

universal (hukum kanonik) yang patut dipatuhi oleh setiap orang katolik. 

Dalam kanon 225 pasal 2 mengatakan bahwa bahwa: “Mereka, setiap orang 

menurut kedudukan masing-masing juga terikat kewajiban khusus untuk 
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meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat injili, dan 

dengan demikian khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan 

dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan memberi kesaksian tentang Kristus.” 

Selanjutnya dalam kanon 227 dikatakan, “Kaum beriman kristiani awam 

mempunyai hak agar dalam perkara-perkara masyarakat dunia diakui 

kebebasannya, sama seperti yang merupakan hak semua warga masyarakat; 

tetapi dalam menggunakan kebebasan itu hendaknya mereka mengusahakan 

agar kegiatan-kegiatan mereka diresapi semangat injili, dan hendaknya 

mereka mengindahkan ajaran yang dikemukakan Magisterium Gereja, tetapi 

hendaknya mereka berhati-hati jangan sampai dalam soal-soal yang masih 

terbuka mengajukan pendapat sendiri sebagai ajaran Gereja.”32 

Agar kegiatan-kegiatan kaum awam dalam perkara-perkara masyarakat 

dunia (politik) dapat di resapi semangat injili, peranan kaum klerus mutlak 

perlu untuk menuntun dan memotivasi segenap warga gereja maupun 

masyarakat agar tidak keliru atau salah dalam pertimbangan dan 

pengambilan pilihan, tidak menyalahgunakan kebebasan, tidak melangggar 

nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku, tetapi menghormati dan mematuhinya, 

sehingga tidak tejadi konflik, kekerasan dan perpecahan. Dalam penelitian ini, 

menurut Herbert McClosky33 terkait dengan peran pemimpin gereja dalam 

kehidupan politik, ada beberapa pengaruh seperti faktor teologis, faktor 
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pendidikan, faktor sosio-politik, faktor budaya politik dan faktor sosio-

ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor tersebut: 

2.3.3.1 Faktor Teologis 

Teologi merupakan salah satu unsur atau dimensi penting pembentuk 

sistem suatu agama. Faktor ini menunjuk kepada keyakinan-keyakinan dasar 

teologis atau doktrinal atau dogma gereja. Wogaman dalam pandangan di atas 

telah menunjukkan bahwa terdapat relasi pengaruh yang erat antara 

keyakinan-keyakinan dasar atau doktrin dengan pandangan dan sikap 

kekristenan terhadap dan di dalam tatanan politik. Keyakinan-keyakinan 

dasar teologis atau doktrin ini membentuk atau memberikan perspektif kristen 

terhadap politik. Panggilan seorang warga gereja dalam dunia politik sama 

dengan panggilan murid-murid Yesus memberitakan damai sejahtera (shalom). 

Pastur paroki dalam kehidupan berpolitik seharusnya konsisten menjalankan 

tugas mengarahkan warga gereja untuk menjalankan hak dan tanggungjawab 

sebagai warga negara. Mereka harus memberi warna dalam kehidupan politik 

seperti Kristus pada dunia. Karena gereja menerima shalom dari Allah, maka 

shalom tidak bisa dikungkung dalam gereja. Melalui politik warga gereja 

mewujudkan shalom bagi masyarakat.34 

2.3.3.2 Faktor Pendidikan 

Faktor ini terkait dengan antara lain tingkat dan jenis pendidikan. 

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk membentuk dan 

menumbuhkan kesadaran dan orientasi politik warga negara. Melalui 

pendidikan politik diharapkan setiap warga negara dapat mengenal dan 

memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang di anut 

di Indonesia dan selanjutnya, warga negara secara sadar dan 

bertanggungjawab berpartisipasi dalam dunia politik.35 Membina warga jemaat 

dalam berbagai aspek politik sehingga warga jemaat mempunyai kesadaran 

dan orientasi politik yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam 

proses-proses dan perkembangan politik. Terutama perlu perhatian gereja 

pada pembinaan perkembangan politik. Terutama perlu perhatian geraja pada 

pembinaan pemuda/mahasiswa kristen, khususnya kepemimpinan, etika dan 

wawasan sosial kristen. Penting untuk menanamkan nilai-nilai utama kader 

kristen yang menjunjung keadilan, jujur, berkomitmen, berani berkorban, 

menjunjung kesetaraan, cinta damai (anti kekerasan), dan peduli lingkungan. 

2.3.3.3 Faktor Sosio-Politik 

Faktor pengaruh ini terkait dengan sistem politik dan ideologi. Konsep 

penting yang akan digunakan dalam analisi adalah korporatisasi negara. 

Korporatisasi negara di pahami sebagai suatu sistem pengingkiran sektor 

massa lewat pengawasan-pengawasan, depolitisasi, serta tekanan-tekanan 

yang memungkinkan terciptanya stabilitas jangka pendek dan kemungkinan 

stabilitas jangka panjang yang bisa diperkirakan dalam hubungan-hubungan 

sosial yang diperlukan oleh pola-pola baru untuk menunjang pertumbuhan 
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ekonomi. Gereja dapat mendorong dan memfasilitasi warganya untuk belajar 

menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Peran gereja sebagai katalisator 

dan fasilitator dalam proses ini menjadi penting. Semakin bertumbuhnya 

kesadaran politik warga ini dalam masyarakat akan semakin memperkuat 

demokrasi Indonesia. Tuhan memanggil gereja dari dalam dunia, dan 

mengutusnya ke dalam dunia untuk membawa kebenaran kehendak Allah 

(tanda-tanda kerajaan Allah) di dalam semua lapangan kehidupan, termasuk 

bidang politik. Dalam pelayanab di bidang politik, gereja berdasar pada 

prinsip-prinsip teologis-alkitabiah. 

2.3.3.4 Faktor Budaya-Politik 

Budaya politik adalah pengetahuan, sikap, emosi dan nilai-nilai dalam 

masyarakat terkait dengan sistem politik. Budaya politik menunjuk kepada 

orientasi terhadap sistem politik, yaitu peran struktur, seperti badan legislatif, 

dan eksekutif. Pemegang jabatan seperti pemimpin negara dan daerah, 

anggota legislatif, aparat pemerintah. Lalu kepada kebijaksanaan, keputusan, 

pengambilan keputusan, struktur pemegang jabatan. Lucian W. Pye, 

menyatakan bahwa budaya politik adalah produk dari baik sejarah kolektif 

suatu sistem politik maupun sejarah kehidupan warga yang hidup dalam 

sistem politik tersebut. Jadi budaya politik berakar dalam peristiwa-peristiwa 

publik maupun pengalaman-pengalaman privat.36 
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2.3.3.5 Faktor Sosio-Ekonomi 

Faktor ini terkaitdengan kondisi relatif kemandirian ekonomi institusional 

gereja. Bila kemampuan konomi institutional gereja rendah, maka ia akan 

mengalami ketergantungan pada pihak lain. Untuk mengatasi kelemahan 

ekonomis ini, gereja masih harus mencari bantuan atau dukungan. Itu berarti 

secara institusional gereja masih harus mendapat bantuan ekonomis antara 

lain dari negara (pemerintah) ataupun pihak-pihak lain yang kuat secara 

ekonomis. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada proses pengambilan 

keputusan, dan penentuan sikap serta tanggap-tindak institusi gereja dalam 

kaitannya dengan negara (pemerintah) atau pihak-pihak pendonor. Wogaman 

mengungkapkan di berbagai negara di mana gereja-gereja menerima 

pendanaan publik, keputusan-keputusan gereja, sampai pada tingkat dan 

cakupan tertentu, tunduk pada proses pengambilan keputusan politik yang 

lebih luas (negara) dengan tujuan-tujuannya sendiri. Menurut Wogaman 

fenomena ini sebenarnya perwujudan dari pengaruh konsep Erastianisme 

menyangkut hubungan gereja dan negara. 

 

2.3.4 Peran Politik Pemimpin Gereja 

Peran politik sendiri adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan-perbuatan 

oleh pemerintah. Peran bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau 

spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau 



illegal, efektif atau tidak efektif.37 Pengertian tentang peran politik adalah 

kegiatan seseorang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu 

dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi 

kebijan pemerintah (Public Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan 

suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau menjadi anggota 

suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan kontanting 

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.38 Peran 

politik juga merupakan peran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok 

untuk berpartisipasi atau ikut secara aktif secara langsung maupun tidak 

secara langsung dalam kehidupan politik. Karena peran politik dapat di 

aplikasikan untuk mempengaruhi proses politik di kehidupan warga negara. 

Secara sederhana peran politik pemimpin gereja dapat kita pahami sebagai 

pelayan khusus yang di panggil Kristus sebagai pelayan dalam gereja untuk 

menjadi alat kesaksian dan pelayanan di dunia dan ia hadir untuk 

meghadirkan tanda-tanda syalom Allah. Katekismus Gereja Katolik 

mengatakan “Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan 

dijadikan “Imam, Nabi, dan Raja“. Seluruh Umat Allah mengambil bagian 

dalam ketiga jabatan Kristus ini, dan bertanggung jawab untuk perutusan dan 

pelayanan yang keluar darinya (Bdk. RH 18-21)”. Oleh karena itu ada 

beberapa karakteristik yang nampak dalam tugas dan peran politik pemimpin 

gereja, yakni tiga misi keselamatan Kristus “three fold mission of Christ”, dan 
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Gereja yang melanjutkan tiga misi Kristus itu, yaitu: sebagai imam, nabi dan 

gembala.39 

2.3.4.1 Sebagai Imam 

Imam dalam tradisi Alkitab bertugas sebagai pemimpin Ibadah. Imam 

adalah sosok tokoh perdamaian antara manusia dengan Allah, manusia 

dengan manusia, ia juga  merupakan tokoh sentral yang menjadi penghubung 

antara manusia dengan Allah. Melalui imam ini segala keluh kesah ada 

pengampunan dan penyucian dosa-dosa. Tugas mereka mencakup menjaga 

kekudusan ritual, mempersembahkan kurban, menjalankan hukum Taurat, 

mengucapkan berkat, dan menanyakan kehendak Allah. Singkatnya dapat di 

katakan bahwa imam berfungsi sebagai perantara yang menyampaikan firman 

dan berkat-berkat Allah kepada umat-Nya dan memanjatkan doa serta 

permohonan umat kepada Allah. Selain itu dalam Perjanjian Baru Yesus di 

gambarkan sebagai Imam besar yang telah memasuki tempat maha kudus 

sehingga manusia memperoleh pengampunan dosa selama-lamanya. 

Dari gambaran di atas hendak menegaskan bahwa sesungguhnya 

beragumentasi dan menjaga kekudusan ritual keagamaan itu menjadi penting 

bagi seorang imam tetapi aspek kemanusiaan harus di sentuh juga dalam 

peran-peran seorang pemimpin gereja yang berpola pada imam. Sebab 

ketaatan dan kesetiaan menjalankan ritual akan menjadi aktifitas yang 

formalistik jika kehilangan keterkaitannya dengan realitas keseharian yang 

mencoreng wajah kemanusiaan. Ibadah dalam ruang peribadahan harus 
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dinampakkan dalam ruang kehidupan yang sangat sarat dengan problema 

yang memprihatikan. Jadi perilaku dan peran pemimpin gereja yang 

berpolakan imam seharusnya memperlihatkan keseimbangan antara aspek 

ritual dan keagamaan dan kehidupan sosial. 

2.3.4.2 Sebagai Nabi 

Sejarah alkitab telah menunjukkan bahwa peranan nabi-nabi sungguh luar 

biasa. Sebagai nabi yang menaklukan segala sesuatu ke bawah penilaian 

firman Allah terutama untuk menegakan keadilan, kebenaran dan 

kesejahteraan umat manusia, gereja dan bangsa. Sebagaimana para nabi 

(Natan, Hosea, Amos, Yesaya) maka gereja berkewajiban menyatakan suara 

kenabian (protes) terhadap pemerintah dan pemegang kekuasaan negara 

lainnya, jika mengabaikan tanggungjawabnya menegakkan keadilan, 

memelihara perdamaian dan mengusahakan kesejahteraan terhadap seluruh 

masyarakat. Protes gereja bukan hanya terkait kepentingan orang kristen, 

melainkan juga yang terkait dengan keadilan bagi semua orang.40 

Para nabi dalam situasi ketidakstabilan kerajaan yang berdampak pada 

umat saat itu mereka tampil untuk mempermuliakan Allah di dalam 

lingkungan politik, ekonomi, sosial juga keagamaan dengan jalan 

menyampaikan suara kenabiannya, menyatakan firman-Nya kepada para 

penguasa untuk melayani umat dengan benar. Nabi-nabi turut merasakan 

kesedihan dan penderitaan umat sehingga dalam sejarah nabi-nabi tampil 

untuk melawan ketidakadilan, dan menyerukan keadilan dan kebenaran 
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sehingga dapat menghasilkan perubahan baru bagi kehidupan sosial yang 

berkenan di hadapan Allah sebab bagi nabi bekerja demi merealisasikan 

keadilan dan kebenaran Allah adalah menjadi mandat tugas dan 

panggilannya. 

2.3.4.3 Sebagai Gembala 

Sebagai gembala yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dan 

pelayanan gereja dengan kesabaran mencari yang terhilang, mengumpulkan 

yang tersesat, sebagaimana yang di perlihatkan Yesus. Peranan seorang 

gembala adalah salah satu wujud hubungan Allah dan manusia. Sebagai 

seorang gembala selalu ada semangat kegembalaan yang tampak dalam 

seorang Yesus sang Gembala Agung telah menunjukkan mutu pelayanan 

seorang gembala yang baik, bagaimana ia harus membangun relasi manusia 

dengan sesamanya dan antara manusia dengan Allah, fungsi ini mirip dengan 

fungsi iman. Pekerjaan seorang gembala secara teologis merupakan suatu bela 

rasa yang dibagi rasakan. Dari makna peran pemimpin agama seperti 

disebutkan di atas, dengan melihat fungsi dan model gereja, maka dapat di 

katakan bahwa gereja juga dapat membangun wawasan politik yang benar di 

kalangan warganya melalui visi-visi teologis etis politis yang konsepsional. 

Selain itu, gereja dapat mengadakan komunikasi strategis dengan warganya 

yang terlibat dalam politik dengan memperhatikan model dari masing-masing 

gereja. 

 

 



2.4 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan teori di atas dan 

menggambarkan secara keseluruhan uraian penelitian ini ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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