
Bab III 

Peran Politik Pemimpin Gereja Katolik di Salatiga 

 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1 Sejarah Gereja Katolik di Salatiga 

Pada tahun 1951, Romo Leopold van Rijckevorsel SJ membangun gereja 

di Salatiga, dan pembangunannya selesai pada tahun 1952, selanjutnya 

diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Mgr.Albertus 

Soegiyapranata SJ yang kemudian memberi nama pelindung gereja“Santae 

Martires Japponentium” (Para Martir Jepang). Gedung gereja ini berukuran 

panjang 35 m dan lebar 12 m serta tinggi 7 m, berdinding tembok tetapi langit-

langitnya dari tabag, yaitu anyaman dari kulit bambu. Di dalamnya terdapat 

altar yang dibuat menempel pada tembok. Di atas salib dan tabernakel 

terdapat tulisan besar melengkung yang berbunyi “Asma Dalem Kaluhurna”. 

Gedung gereja ini terletak di sebelah kiri gedung gereja lama, yang hanya 

berjarak kurang dari 3 meter. Antara tahun 1953 sampai dengan tahun 1964, 

pertambahan jemaat pertahun menunjukkan angka yang stabil. Hal ini terjadi 

setelah meletusnya peristiwa G30S PKI. Banyak orang datang kepada romo 

dan meminta dibaptis. Maka untuk melayani banyak permintaan tersebut, 

Romo A. Sandiwan Broto, Pr (pastor Paroki Salatiga), mengadakan kursus kilat 

untuk mencetak guru-guru agama Katolik. Dengan adanya peningkatan 

jumlah jemaat, tugas-tugas kegerejaan bukan hanya ditangani oleh Romo, 

tetapi juga oleh awam. Pada tahun 1962, umat Katolik di Paroki Salatiga 



sudah digembalakan oleh dua orang imam dari Kongregasi Keluarga Kudus, 

yakni Romo Henricus Beiloos MSF dan Romo Ignatius Handoyoseputro MSF. 

Kedua romo ini selaku gembala umat Paroki Salatiga tinggal di Pastoran di 

jalan Tuntang, sekarang bernama jalan Diponegoro. 

Akhir tahun 1963, di Salatiga untuk pertama kalinya ada gerakan 

ekumene berupa perayaan Natal bersama pemuda-pemuda dari Gereja-gereja 

Kristen se-Kotamadya Salatiga. Perayaan Natal ini dihadiri oleh pastor, para 

pendeta dari semua Gereja di Salatiga, serta anggota Majelis-majelis Gereja se-

Kotamadya Salatiga di Hotel Kaloka Salatiga. Pelaksanaan liturgi dipimpin oleh 

Romo Ignasius Handoyoseputra MSF dengan pengkotbah Pendeta Batubara 

dari Gereja Pantekosta. Pada tahun 1964, kegiatan ekumene ditingkatkan 

dengan diadakannya perayaan Paskah bersama Gereja-gereja se-Kotamadya 

Salatiga. Bentuk perayaan bersama berupa pawai di jalan-jalan penting. Pawai 

lampion diadakan pada malam hari dan diikuti oleh jemaat dari berbagai 

Gereja, pelajar sekolah-sekolah Kristen dan Katolik, organisasi-organisasi 

Kristen dan Katolik se-Kotamadya Salatiga. Pada tahun 1984,  Romo Thomas 

Sumartaji Martiputranto MSF memberikan nama pelindung untuk Paroki 

Salatiga dengan nama: ”St. Paulus Miki”. Pada waktu itu, yang menjadi pastor 

kepala adalah Romo Aloysius Endrokaryono MSF, sebelumnya seluruh cap 

gereja dan kop-kop surat resmi bertuliskan “Ss. Mm. Jap”. 

Umat Katolik tumbuh dan berkembang dengan cepatnya, pelayanan 

rohani kepada  seluruh umat juga perlu ditingkatkan, namun sarana dan 

prasarana ibadat dirasa kurang. Hal ini mendorong umat berupaya untuk 



menambah dan mengembangkan sarana ibadat. Atas upaya berbagai pihak 

akhirnya tersedia tanah di wilayah Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo 

Salatiga yang siap dibangun untuk sebuah gereja. Pada tanggal 16 Oktober 

1988, dilaksanakan pembangunan gedung gereja Kristus Raja, Tegalrejo. 

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Romo Fransiskus Xaverius 

Martowiryono MSF. Pembangunan gereja ini selesai pada tahun 1991 dan 

diberkati oleh Uskup Agung Semarang Mgr. Yulius Darmaatmadja SJ  pada 

tanggal 26 Nopember 1991. Gereja St. Paulus Miki Salatiga mengalami 

pembangunan kembali. Peletakan batu pertama dilakukan pada hari raya 

Pentakosta 1998 oleh pastor kepala paroki, Romo Andreas Sumartasetyaka 

MSF. Gereja yang megah dan indah ini diberkati oleh Uskup Agung Semarang 

Mgr. Ignatius Suharyo Pr pada tanggal 28 September 2000 dan diresmikan 

oleh Gubernur Jawa Tengah Mayjen (Purn) Mardiyanto. 

Pada tahun 2009 Dewan Karya Pastoral KAS merekomendasikan agar 

dilakukan pemekaran bagi Paroki St. Paulus Miki agar pelayanan kepada umat 

dapat menjadi lebih efektif dan optimal. Dibawah pastor kepala paroki, Romo 

Yeremias Balapito Duan MSF dilakukan berbagai persiapan untuk pemekaran 

dan berdirinya paroki baru di Gereja Kristus Raja Tegalrejo. Akhirnya pada 

tanggal 4 Juni 2011 Gereja di Tegalrejo ini diresmikan sebagai Kuasi Paroki 

oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Johanes Pujasumarta Pr dengan nama 

pelindung Kristus Raja Semesta Alam dan membawahi 6 wilayah dengan 29 

lingkungan dan jumlah umat sekitar 4000 orang.1 
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 Sumber dari makalah Gereja Katolik Paulus Miki Salatiga 



 

3.1.2 Umat Gereja Katolik St.Paulus Miki 

Secara geografis Paroki St.Paulus Miki Salatiga terletak di kaki gunung 

Merbabu dan sebagian di lereng gunung Merbabu, sehingga memiliki kontur 

pegunungan, berbukit-bukit hingga datar. Paroki St.Paulus Miki berada pada 

ketinggian antara 500-2000m di atas permukaan laut, dengan ketinggian 

terrendah terletak di Wilayah St.Stefanus Tlompakan dan tertinggi di Wilayah 

St.Yusuf Getasan. Meskipun secara geografis wilayah Paroki St.Paulus Miki 

cukup luas dengan kontur pegunungan, namun antara daerah yang satu 

dengan lainnya telah terhubung oleh jalur transportasi dan jalan yang cukup 

baik dan memadai. Teritori Paroki St.Paulus Miki terletak di sebagian wilayah 

Kotamadya Salatiga dan sebagian lagi wilayah Kabupaten Semarang. Teritori 

Paroki St. Paulus Miki terletak di sebagian wilayah Kotamadya Salatiga dan 

sebagian lagi wilayah Kabupaten Semarang. Luas teritori yang berada di 

perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan luas teritori yang berada di luar 

Kotamadya Salatiga.  Wilayah teritori Paroki St.Paulus Miki menurut batas-

batas gerejani adalah : 

 Sebelah Utara: Paroki St.Stanislaus Girisonta Karangjati Kabupaten 

Semarang dan Paroki Santo Yusuf Ambarawa Kabupaten Semarang; 

 Sebelah Timur: Paroki St. Petrus Gubug Kabupaten Grobogan; 

 Sebelah Selata: Kuasi Paroki Kristus Raja Semesta Alam Kota Salatiga 

dan Paroki Maria Fatima Kota Magelang; 

 Sebelah Barat: Paroki St.Yusuf  Ambarawa Kabupaten Semarang;  



Wilayah Paroki St.Paulus Miki menurut batas-batas wilayah pemerintah, 

adalah : 

 Sebelah Utara: Kecamatan Bawen-Kabupaten Semarang dan Kecamatan 

Kedungjati Kabupaten Grobogan 

 Sebelah Timur: Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

 Sebelah Selatan: Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan Kecamatan 

Ngablak Kabupaten Magelang 

 Sebelah Barat: Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

Tabel Jumlah Umat Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia < 5 5-12 13-18 19-25 26-35 36-55 >55 

Jumlah umat 62 547 498 644 892 1865 1396 

Prosentasi 1,05% 9,26% 8,43% 10,91% 15,11% 31,59% 23,64% 

 

Sesuai statistik Paroki St. Paulus Miki Salatiga pada tahun 2014, umat 

yang menjadi tanggung jawab penggembalaan berjumlah 2130 KK, yang terdiri 

dari 6.274 jiwa.  Ditinjau dari jenis kelaminnya,  umat  Paroki St. Paulus Miki 

terdiri dari 2.978 laki-laki dan 3.296  perempuan. Paroki St. Paulus Miki  

berusia antara 36-55 tahun (31,59%), yang merupakan orang-orang usia 

produktif, kemudian diikuti umat berusia lebih dari 55 tahun (23,64%) yang 

sudah mulai masuk sebutan lansia dan sudah lansia, 2 kelompok usia ini 

merupakan orang-orang yang dipastikan berdomisili di Salatiga. Kelompok 

usia 19-25 tahun dan 26-35 tahun, merupakan kelompok yang masih 

berkemungkinan dapat pindah ke luar kota karena pekerjaan atau ikut 

pasangannya. Selebihnya adalah anak-anak pada usia sekolah, merupakan 



kelompok dengan prosentasi kecil, namun memerlukan pendampingan dan 

pembinaan yang intensif. Gereja St. Paulus Miki memliki 17 wilayah dan di 

dukung 70 lingkungan 

Paroki ini juga bertetangga dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Ada 

banyak mahasiswa Katolik  dari berbagai kota di Indonesia yang studi di sini. 

Data terakhir yang sempat dikumpulkan ada sekitar 1000 mahasiswa Katolik 

yang kuliah disini. Kebanyakan dari mereka menjadi warga anonim. Mereka 

nge-kost tapi tidak mendaftarkan diri kepada ketua lingkungan setempat. 

Mereka lebih fokus pada kegiatan kuliah daripada kegiatan sosial apalagi 

gereja. Biasanya Jumat, Sabtu dan Minggu, mereka yang berasal dari kota-

kota yang tidak terlalu jauh dari Salatiga (Ungaran, Semarang, Magelang, 

Kudus, Solo dsb.) pulang ke rumah asal masing-masing.  Jadi dari data 

lingkungan mereka tak terdeteksi tapi bisa dideteksi dari data kampus. 

3.1.3 Gambaran umum organisasi pelayanan 

3.1.3.1 Paroki dengan banyak sekolah katolik 

Banyak sekolah katolik yang dikelola oleh yayasan kanisius, yayasan 

marsudirini, yayasan pangudi luhur dan yayasan bernardus, mulai dari 

tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga tingkat sekolah lanjutan tingkat atas 

(SLTA) ada di wilayah paroki St.Paulus Miki. Di paroki ini terdapat 11 sekolah 

katolik yaitu: TK Sang Timur, TK Xaverius, TK Kanisius Cungkup, SD 

Marsudirini 77, SD Marsudirini 78, SD Kanisius Cungkup, SMP Stella 

Matutina, SMP Pangudi Luhur di Tuntang, SMP Pangudi Luhur di Salatiga, 

dan SMA Theresiana. 



Dalam rangka membangun kerjasama antar sekolah  ini telah dibentuk 

Forum Komunikasi Sekolah-sekolah Katolik se-Salatiga (FKSK). Pada tanggal 

21-22 Mei 2016 yang lalu, bertempat di parkiran paroki, diadakan kegiatan 

ekspo sekolah-sekolah katolik se Salatiga, sebagai salah satu wujud konkrit  

kerjasama dan membangun sinergi antara sekolah dan paroki. Di samping 

FKSK juga sedang dirintis Paguyuban guru-guru katolik sekota Salatiga. 

Tujuan dari paguyuban ini adalah membangun spiritualitas dan militansi 

sebagai guru-guru katolik, sekaligus juga sebagai forum untuk sharing dan 

berbagi informasi. Pelayanan paroki secara rutin dilakukan dalam bentuk 

kunjungan ke sekolah, pelayanan sakramen pengakuan dosa, misa sekolah, 

memberi pembekalan dan motivasi rohani kepada siswa, hadir dalam 

peristiwa-peristiwa penting sekolah, memberi fasilitas dan dukungan bilamana 

diperlukan oleh sekolah yang bersangkutan, mengadakan rapat dewan di 

sekolah.  

3.1.3.2 Paroki yang punya banyak biara 

Di paroki St. Paulus Miki Salatiga terdapat banyak komunitas biara, yaitu 

Susteran Trapist Gedono, Susteran OSF, Bruderan FIC, Susteran SND, 

Komunitas Asosiasi Lembaga Misionaris-Alma, Biara Bethlehem Novisiat MSF, 

Novisiat Notre Dame, Postulat MSF Seminarium Berthinianum, Komunitas 

Rumah Formatio Imam Religius Grave, Komunitas Rumah Pembinaan Awam 

Wisma Kana (Biara Kana), Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT), Institut 

Roncalli dan Panti Asuhan Bhakti Luhur (Susteran Alma). Semua lembaga ini 

memberi warna dan memperkaya pelayanan umat di paroki. Semua anggota 



biara ikut hadir dan terlibat dalam karya-karya pelayanan kepada umat. Ada 

yang jadi Katekis, ada yang jadi pendamping kelompok doa, ada yang jadi 

pendamping kegiatan cinta lingkungan dan masih banyak lagi. Mereka dengan 

kekhasan spiritualitas masing-masing memberi kontribusi pada upaya untuk 

ikut mengembangkan iman umat. Beberapa kali diadakan pertemuan bersama 

untuk membangun paguyuban rohaniwan dan rohaniwati sekota Salatiga, 

khususnya yang secara rutin dilaksanakan adalah saat tahun baru dan bila 

ada acara komunitas seperti ulangtahun romo paroki, atau bila ada acara 

konggregasi di komunitas. 

3.1.3.3 Paroki yang punya banyak kelompok kategorial 

Berkaitan dengan bidang paguyuban, di paroki ini terdapat banyak 

kelompok kategorial yang menghidupi semangat dan nilai-nilai religius 

tertentu, seperti: Maria Bunda Penolong Abadi, Kerahiman Ilahi, Rahim Allah, 

Meriage Encounter (ME), Adiyuswa, Kharismatik, Maria Anunsiata, Paguyuban 

Sabtu Imam, Maria Bunda Kasih, Kerabat MSF, Keluarga Mahasiswa Katolik 

Salatiga (KMKS), Paduan Suara Asma Dalem Kaluhurna, Paduan Suara GSM, 

KSY (Komunitas Sahabat Yesus), badan kerjasama gereja-gereja se-Salatiga. 

Semua kelompok kategorial ini memperkaya kehidupan umat di paroki ini. 

Ada yang memberi kontribusi pada umat bagaimana membangun hidup doa, 

rohani, penghayatan iman tapi juga ada yang memberi kontribusi dalam 

memfasilisitasi umat untuk mengembangkan kiprah keterlibatan dalam hidup 

sosial kemasyarakatan. Kelompok-kelompok tersebut diatas sudah 

mempunyai kepengurusan sendiri dan sebagian sudah lama ada di Paroki St. 



Paulus Miki Salatiga. Selain kelompok kategorial di atas, terdapat pula 

paguyuban yang merupakan organisasi masyarakat Katolik yaitu: WKRI 

(Wanita Katolik Republik Indonesia) dan ISKA (Ikatan Sarjana Katolik). 

Gereja Katolik terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, keterlibatan umat 

dalam hidup menggereja dan berbagi diwujudkan dengan keterlibatannya 

secara aktif sebagai pengurus atau tim kerja di Lingkungan dan atau Paroki, 

maupun ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di seputar altar. Demikian pula 

keterlibatan umat di sosial kemasyarakatan sebagai pengurus RT/RW atau 

Dasawisma menunjukkan kepedulian umat Katolik sebagai warga masyarakat 

dan warganegara yang baik. Paroki St. Paulus Miki Salatiga memberikan 

perhatian khusus untuk pewartaan sebagai perwujudan wajah gereja di Kota 

Salatiga dan sekitarnya, melalui kegiatan-kegiatan nyata yang berdampak 

langsung pada masyarakat, tanpa memandang perbedaan, yaitu  : 

1. Poliklinik Paroki St. Paulus Miki Salatiga yang melayani masyarakat luas. 

2. Peran aktif Paroki St. Paulus Miki Salatiga dalam kegiatan BKGS (Badan 

Kerjasama Gereja-gereja Salatiga) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat 

Beragama). 

3.1.3.4 Struktur Organisasi 

 

Ketua 

Bid. Liturgi Bid. Pewartaan 
Bid. Pelayanan 

Kemasyarakatan 
Bid. Paguyuban & 
Tata Organisasi 

Bid. Sarana & 
Prasarana 

Bid. Penelitian & 

Pengembangan 

Koordinator 
Ketua-Ketua 

Wilayah (K3W) 

Wakil Ketua Sekretaris Bendahara 



Struktur organisasi gereja katolik St. Paulus Miki salatiga dipimpin oleh 

seorang ketua Paroki yang bernama Romo Albertus Agus Ariestianto, MSF dan 

dibantu oleh wakil ketua (Penasehat) yaitu Romo Albertus Tan Thian Sing, 

MSF. Mereka juga dibantu oleh 7 ketua di berbagai bidang, yakni bidang 

liturgi, bidang pewartaan, bidang pelayanan masyarakat, bidang paguyuban 

dan tata organisasi, bidang sarana dan prasarana, bidang penelitian dan 

pengembangan, bidang koodinator ketua-ketua wilayah, serta dibantu oleh 

seketaris dan bendahara gereja. 

 

3.2 Peran Gereja dalam Politik 

Ajaran sosial gereja merupakan salah satu sumber penting yang memberi 

inspirasi dan pedoman bagi tumbuhnya peran gereja dalam politik. Bagi 

politikus, pengenalan akan kekayaan ajaran sosial gereja member bantuan 

untuk menghadapi berbagai isu dalam politik yang memerlukan tanggapan 

yang tidak sekedar teknis, tetapi juga secara spiritual-etis. Beberapa isu yang 

menjadi perhatian utama dalam ajaran sosial gereja di sodorkan agar di 

perdalam pemahamanannya bagi kepentingan publik. Argumen-argumen 

utama dalam ajaran sosial gereja muncul sebagai refleksi sistematis gereja 

dalam pertemuannya dengan berbagai isu sosial-politik yang di jumpai gereja 

dalam sejarah kehidupannya. Pengenalan argumen-argumen itu menjadi 

penting bagi politisi sebagai inspirasi untuk menjawab persoalan-persoalan 

serupa di masa kini dan di masa depan.2 
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2
 Paulinus Yan Olla, spiritualitas politik,.. 147. 



Ajaran sosial gereja bersumber dari keinginan gereja untuk hadir di dalam 

dunia dan menjadi bagian di dalamnya. Keterlibatan itu di maksudkan agar 

masyarakat dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai yang membantu 

meningkatkan kebaikan bersama. 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 

dan tentang ajaran sosial gereja, mengenai keterlibatan-keterlibatan Gereja 

dalam bidang-bidang sosial termasuk politik, keterlibatan seorang katolik 

dalam bidang politik mempunyai satu tujuan yaitu membangun bonum 

commune. Tujuan yang harus dicapai yang menjadi arah ketika orang memilih 

atau mau mengambil peran terlibat dalam politik. Ketika orang terlibat dalam 

bidang politik, namun dia mau mencari keuntungannya sendiri itu adalah hal 

yang keliru dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kristiani. Gereja katolik secara 

tegas mengatakan bahwa tujuannya adalah membangun masyarakat dan 

komunitas yang lebih baik bukan membangun diri atau kelompok yang lebih 

baik, itulah batasan yang digunakan oleh gereja katolik. 

Gereja katolik telah lama hadir dalam melayani umat dan menumbuhkan 

iman umat Katolik, bukan hanya kedewasaan secara rohani tapi juga 

kedewasaan dalam hidup bernegara. Persoalan politik adalah membina 

hubungan antara manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga masing-

masing dapat memperoleh kebajikan sebanyak mungkin dalam eksistensinya. 

Konferensi Waligereja Indonesia menegaskan ajaran konstitusi Pastoral 



Konsisli Vatikan II, Gaudium et Spes artikel 42 bahwa “Kristus tidak 

memberikan tugas khusus kepada Gereja-Nya di bidang kemasyarakatan 

umum”, melainkan “tujuan yang telah ditetapkan bagi Gereja adalah tujuan 

religius. Tetapi dari tugas religius itu sendiri timbulah suatu fungsi, suatu 

cahaya dan kekuatan yang bisa membantu menyusun dan mengembangkan 

masyarakat”.3 Para uskup menemukan dasar eklesiologis yang kuat bagi 

partisipasi gereja, sebagai umat dan komonitas, dalam hidup kemasyarakatan, 

terutama dalam kelembagaan Negara. Akan tetapi, dalam kenyataan sejarah 

kita telah melihat bahwa ternyata para uskup dan pastor tidak lagi diizinkan 

untuk ambil bagian dalam politik dalam arti praktis yang terjadi dalam 

lembaga-lembaga demokratis sebagaimana yang dibuat Paus Yohanes Paulus 

II terhadap para pastor di  Nicaragua. Sikap Paus ini tetap dipertahankannya 

hingga saat ini sebagaimana yang dapat kita lihat dalam amanatnya pada 

tanggal 17 Februari 1981. Secara prinsipil Gereja tidak mengizinkan  

keterlibatan kaum hierarki dalam politik. Partisipasi bukan demi kepentingan 

golongan Katolik, namun tujuan religious yang telah di berikan oleh Kristus.4 

Ajaran para uskup dalam konferensi Waligereja Indonesia dan Konsili Vatikan 

II, menjadi bahan untuk memikirkan kembali peran politik pemimpin gereja, 

sehingga ada tanggung jawab moral dan sosial dari kehadiran gereja katolik di 

tengah masyarakat pluralis. Berikut adalah peran politik pemimpin gereja 

katolik: 
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bagi umat katolik (Dokpen MAWI: Jakarta, 1985),no.6a, 17-18 
4
Yohanes Maryono, Keterlibatan gereja katolik Indonesia dalam bidang politik,.. 105. 



3.2.1 Mempengaruhi etos 

Gereja seharusnya terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih 

spesifik dalam politik, tanggung jawab mereka untuk mengarahkan etos dan 

moral, nilai-nilai kultural, semangat jaman, sehingga tetap konsisten dalam 

menjalankan ajaran kristus di tengah-tengah dunia ini, yakni menjadi terang 

dan garam dunia. Terjadinya intoleransi beragama, kontradiksi dengan 

hukum, dan kepentingan politik yang ada. Dengan tanpa mengabaikan 

perasaan duniawi gereja harus hadir. Visi Politik dari sudut pandang Gereja 

Katolik St. Paulus Miki bahwa kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik umat Katolik memiliki 

kewajiban ikut terlibat dalam memperjuangkan kebaikan umum (Bonum 

commune) yang merupakan tujuan politik (bdk. Kan. 747) yakni dengan 

berpolitik praktis, contohnya tidak menjadi golongan putih (GolPut) saat 

pemilu, pemilihan kepala daerah dsb. Karena suara mereka akan menentukan 

nasib bangsa maupun nasib daerahnya, karena itulah sebagai kaum klerus 

pemimpin gereja katolik memberikan bimbingan spiritual untuk memilih 

berdasarkan hati nurani untuk memilih calon-calon yang nasionalis, jujur dan 

takut akan Tuhan. 

3.2.2 Mendidik warga Gereja tentang isu-isu tertentu 

Pada tingkatan ini, gereja katolik St. Paulus Miki memiliki tanggung 

jawab untuk menghubungkan kepercayaan yang umum terhadap masalah 

politik tertentu. Dalam menganalisa tentang masalah politik, gereja harus 

menjadi kompeten dan gereja harus siap terhadap sebuah isu yang terkadang 



kontroversial, sehingga umat gereja tidak mudah untuk dimainkan perasaan 

mereka oleh ketidak-stabilan hubungan sosio politik-agama dan menjadi lebih 

kritis dalam menganggapi isu-isu kontemporer yang sering terjadi belakangan 

ini. Mendidik warga gereja berarti melayani kepentingan publik, mengabdi 

dalam kebersamaan agar kesejahteraan umum dapat dicapai dan 

kesejahteraan umum itu tidak lain adalah cita-cita dari masyarakat atau 

bangsa atau Negara di mana orang Katolik berada dalam hal ini di Indonesia. 

Di sinilah pemimpin gereja katolik St. Paulus miki member pendampingan 

kepada umat, yakni melalui rapat, diskusi-diskusi dengan forum PMKRI, ISKA, 

IPMK dan sebagainya. 

3.2.3 Lobi Gereja 

Lobi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

memperngaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara 

menjelang pemilihan ketua suatu organisasi, seperti parlemen dan partai 

politik5. Pandangan gereja katolik didasarkan pada perspektif teologis dan 

terinformasi oleh penilaian teknis yang kompeten, mereka memiliki kontribusi 

yang di butuhkan, gereja memiliki objekvitas yang lebih besar dibandingkan 

kebanyakan lobi terorganisir. Lobi ini seringkali dilakukan untuk kepentingan 

banyak orang, yakni memperjuangkan kaum yang terpinggirkan, tersisih dan 

kaum terbuang, sehingga mereka mendapatkan hak-hak mereka dan dapat 

hidup lebih layak. Pada saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (terbentuk dalam pengertian negara dijalankan dengan sistem 
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politik yang jelas) ada terdapat beberapa imam sekuler dan religius yang 

duduk dalam keanggotaan lembaga demokrasi. Sebut saja mereka yang duduk 

dalam perlemen, antara lain: DPR-RIS 1950 (R. Jamco, Pr), DPR Gotong 

Royong 1960-1966 (A. Conterius, SVD; Th. Hardjawasita, Pr; C. 

Widjajasuparto, Pr); DPR Gotong Royong 1967-1968 (Th. Hardjawasita, Pr); 

MPRS 1960-1972 (A. Conterius, SVD; C. Widjajasuparto, Pr; Mgr. Y. 

Padmoseputra, Pr); DPA 1959 (Mgr. Y. Padmoseputra, Pr) gereja mendukung 

politik praktis karena saat itu Negara baru terbentuk, sehingga memerlukan 

peran nyata dari para pemimpin agama. Tetapi setelah Negara berbentuk 

akhirnya Paus Yohanes Paulus II memberi ultimatum mundur dari kabinet   

atau mundur sebagai pastor.6 

3.2.4 Mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk jabatan publik 

Gereja katolik St. Paulus Miki biasanya mempersilahkan mereka mereka 

para kandidat-kandidat masuk ke dalam politik, membiarkan mereka jalan 

saja, tetapi gereja tetap berpendapat dengan menyampaikan sugesti dan 

saran-saran, pandangan-pandangan para pastur secara teologis, meskipun 

tidak intens dan tidak terlalu matang, biasanya mereka hanya melakukan 

konsolidasi-konsilidasi ringan dengan melihat mereka yang berpotensi, karena 

ajaran sosial gereja katolik tidak mensarankan para pemimpin gereja untuk 

terjun langsung dalam politik. Bentuk lain dukungan Gereja dalam politik, 

yaitu bentuk yang menjadi bagian dari kaum awam mereka dapat terjun 

dalam politik praktis yang dimaksudkan untuk mendapatkan kekuasaan 
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politik. Politik praktis ini akan berlanjut dalam lembaga-lembaga negara 

apabila orang terpilih untuk duduk di dalam salah satu lembaga negara, 

sebagai perseorangan ataupun atas nama kelompok atau partainya. 

3.2.5 Membentuk partai politik 

Gereja sebagai institusi dan pemimpin hierarkis maupun kaum 

religiusnya tidak terlibat secara langsung dalam politik. Sedangkan warga 

gerejanya yang awam mempunyai hak dan kewajiban terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam politik. Kebanyakan orang ingin mempunyai 

partai politik, itu bisa saja tapi harus hati-hati. Sebab, kalau terjadi kejatuhan 

maka akan membawa kesulitan besar hanya pada partai politiknya tetapi juga 

umat sendiri. Keterlibatan gereja dalam politik tidak bertujuan agar negara 

berada di bawah gereja, tetapi justru agar supaya negara benar-benar dapat 

melaksanakan fungsi sesuai dengan kodratnya. Negara akan menjadi 

kekuatan yang efektif untuk mencegah anarki tetapi tanpa berubah menjadi 

tirani. Sebab meskipun dengan partai-partai nasional itu mempunyai banyak 

kepentingan nasional bersama, namum di sana kita merasa kekurangan satu 

hal sangat penting, yaitu perhatian terhadap soal agama Katolik di bidang 

politik. Memang sejawarnya, bahwa suatu partai netral  tidak dapat 

memperhatikan kepentingan-kepentingan agama, dan berdasarkan asas 

netralnya, malahan tidak boleh berbuat demikian. Lain daripada itu, 

meskipun tujuan-tujuan nasional golongan Katolik bangsa kita sama dengan 

tujuan partai-partai netral, namun penentuan memilih syarat-syarat, untuk 

mencapai tujuan tersebut dapat berlainan sama sekali, karena asas dan 



keyakinan yang berlainan. Meskipun pada tanggal 7 s/d 12 Desember 1950, Mgr. 

Albertus Sugiopranoto, SJ mengadakan Konggres Umat Katolik (Kuksi) di Yogyakarta 

untuk pertama kalinya. Dalam kenggres ini, partai-partai Katolik yang bersifat 

kedaerahan -7 partai- berdasarkan resolusinya dilebur menjadi satu partai, yakni 

Partai Katolik (PK) di bawah pimpinan I.J. Kasimo. 

3.2.6 Pembangkangan sipil 

Pembangkangan sipil, tindakan ini umumnya dilakukan secara terbuka, 

tanpa kekerasan, dan tanpa usaha menghindari konsekuensi hukum, seperti 

contohnya kasus sejuta lilin yang di persembahkan untuk melawan 

ketidakadilan kasus hukum yang sedang menimpa Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok). Terkadang pembangkangan sipil dilakukan untuk menyatakan bahwa 

hukum atau peraturan tertentu yang inskonstitusional. Setiap orang tahu, 

para klerus bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang juga tahu, 

seandainya terjadi suatu perpecahan, meskipun hal itu tidak diharapkan, 

sedangkan kaum klerus tepaksa memilih, kami akan berdiri di pihak golongan 

tertindas dan kaum yang diperlakukan secara tidak adil. Seperti contohnya 

upaya Pastor van Lith SJ, rupaya berhasil sehingga setelah Indonesia 

merdeka, komitmen Gereja berpartisipasi dalam kehidupan politik, khususnya 

hierarki, klerus dan religius semakin besar.  

3.2.7 Ikut serta dalam revolusi 

Sidang Agung KWI umat Katolik 1995 menganjurkan kepada para imam 

dan biarawan-biarawati supaya mengambil bagian dalam dinamika dunia 

politik sebagai bagian dari gerakan kemasyarakatan mengingat dia adalah 



warga negara Indonesia.  Revolusi merupakan tingkat keterlibatan politik yang 

paling serius karena mengandung rekonstitusi total atas perjanjian politik itu 

sendiri, seperti contohnya kasus makar yang beberapa waktu lalu 

menghampiri pemerintahan Indonesia. Bagi gereja, hal ini sangat serius 

karena umumnya membawa konsekuensi kekerasan. Penyebab revolusi 

cenderung menyebabkan absolutism pada diri mereka sendiri, dan gereja 

harus selalu mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang absolut kecuali 

Tuhan. Gereja merupakan bagian dari masyarakat sipil, seperti halnya 

kelompok yang lain. Apapun yang dilakukan negara pada saat itu akan 

melibatkan gereja serta warga individual, suka atau tidak. Hal ini 

menunjukkan pentingnya memberi bobot kompleksitas secara berhati-hati 

pada setiap tahap. 

 

3.3 Peran Politik Pemimpin Gereja Katolik Salatiga 

Konferensi Waligereja Indonesia mengajak umat katolik bertekad 

“mendukung segala upaya membangun pemerintahan yang makin bersih dan 

berwibawa, meneguhkan badan perwakilan rakyat yang lebih tanggap, 

berdaulat, dan menjaga demokrasi pancasila yang berperikemanusiaan, serta 

memantapkan badan yudikatif yang lebih mampu menegakkan hukum secara 

menyeluruh”. Usaha politik dapat dikerjakan oleh orang katolik yang 

berkedudukan baik sebagai wakil organisasi katolik maupun golongan lain 

tidak memakai nama katolik. Ajakan ini secara tegas juga mendesak umat 



katolik terjun dalam dunia politik praktis.7 Bagi Gereja Katolik di Salatiga, 

politik adalah juga kebun anggur Tuhan dimana gereja diutus untuk bekerja 

juga di situ. Dalam pandangan gereja katolik yang tidak boleh terlibat dalam 

bidang politik secara praktis adalah para imam gereja dan para pastor, akan 

tetapi yang lain seperti umat awam, didorong oleh gereja untuk berani terlibat 

dalam bidang politik.  Para pastor sebagai gembala harus bersikap netral, 

tidak boleh memihak, harus objektif mengayomi dan membimbing semuanya 

serta tidak akan membeda-bedakan.  

Para pastor yang tidak boleh melakukan politik praktis, tetapi umat 

didorong untuk terlibat dalam politik praktis. Para uskup dan pastor tidak lagi 

diizinkan untuk ambil bagian dalam politik dalam arti praktis yang terjadi 

dalam lembaga-lembaga demokratis sebagaimana yang dibuat Paus yohanes 

Paulus II terhadap para pastor di  Nicaragua. Sikap Paus ini tetap 

dipertahankannya hingga saat ini sebagaimana yang dapat kita lihat dalam 

amanatnya pada tanggal 17 Februari 1981. Secara  prinsipil Gereja tidak 

mengizinkan  keterlibatan dalam politik. Saya juga mengingatkan akan 

ucapan-upacan Yohanes Paulus II di Guadalupe: Anda adalah imam dan 

religius, Anda bukan tokoh sosial dan politik atau pejabat kekuasaan duniawi. 

Hendaklah kita tidak berkhayal bahwa kita melayani Injil sementara kita 

melarutkan kharisma kita dengan minat yang berlebih-lebihan akan masalah 
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duniawi. Penting bahwa orang-orang melihat Anda sebagai pelayan Kristus 

dan penjaga misteri Allah.8 

Penegasan ini mengingatkan bahwa tugas utama adalah mewartakan Injil 

demi pembangunan Kerajaan Allah di dunia ini. Pastor dipanggil secara 

khusus oleh Yesus Kristus untuk menjadikan Dia pusat hidup mereka 

sehingga lambat laun menjadi saksi Kabar Gembira yang hidup di tengah 

dunia. Umat didorong untuk bisa ikut ambil peran secara aktif dalam karya-

karya di bidang politik, sedangkan pemimpin gereja mendampingi umat yang 

mengambil peran dalam bidang politik, menjadi teman perjalanan bagi umat 

yang berperan itu, supaya dalam kerangka ini, umat yang berperan dalam 

politik itu berjalan sesuai dengan ajaran gereja katolik mengenai peran-peran 

dalam gereja katolik. Ini bukan supervisi, tapi lebih pada teman perjalanan, 

yang berdiri di samping bagi mereka yang bergerak di bidang politik. Bagi 

umat katolik pada umumnya, usaha kita terlibat dalam politik praktis 

bukanlah sebagai sarana atau kendaraan untuk melebarkan sayap gereja. 

Tugas utama umat katolik adalah ikut menyumbangkan jasa agar bangsa ini 

semakin menjadi negara konstitusional yang baik dan masyarakat yang lebih 

baik.9 

Gereja Katolik terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, keterlibatan umat 

dalam hidup menggereja dan berbagi diwujudkan dengan keterlibatannya 

secara aktif sebagai pengurus atau tim kerja di lingkungan dan atau paroki, 
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maupun ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di seputar altar. Tetapi dengan 

mengacu pada hasil sidang MAWI 1975, para uskup menegaskan bahwa tidak 

menyetujui para imam melibatkan diri secara langsung dalam percaturan 

politik, kecuali bila situasi khusus memang menuntutnya. Demikian pula 

keterlibatan umat di sosial kemasyarakatan sebagai pengurus RT/RW atau 

Dasawisma menunjukkan kepedulian umat Katolik sebagai warga masyarakat 

dan warganegara yang baik. Saat ini paroki St.Paulus Miki Salatiga memiliki 

warga gereja yang berkarya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Salatiga, juga terdapat sejumlah umat yang bekerja di kantor pemerintahan.  

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, banyak umat paroki St.Paulus Miki 

Salatiga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mempunyai 

kedudukan cukup penting dalam pemerintahan, mulai dari pejabat setingkat 

Kepala Dinas Kota Salatiga, lurah/kepala desa sampai camat. Selain hal 

tersebut, umat Paroki St. Paulus Miki Salatiga juga ada yang berkarya sebagai 

anggota DPRD Kota Salatiga, anggota KPU Kota Salatiga, dosen UKSW dan 

juga berkarya di LSM. Di sinilah para pastor memberikan wejangan untuk 

terus memperjuangkan nasib banyak orang yang masih hidup dalam 

ketidakadilan, bangsa dan masa depan Negara ini. Seperti Yesus yang 

senantiasa memperjuangkan nasib mereka yang di perlakukan tidak adil dan 

semena-mena. Berikut adalah peran pemimpin gereja katolik dengan tiga misi 

keselamatan Kristus: 

 

 



3.3.1 Sebagai Imam 

Gereja St.Paulus Miki menanggapi tentang kehidupan politik di kota 

Salatiga, karena gereja katolik sendiri tidak terlepas dari gereja universal. 

Dalam konsili Vatikan II menyatakan bahwa gereja harus menerangi semua 

orang, menjadi cahaya Kristus, karena gereja adalah terang (Mat 5:13-16). 

Gereja harus membangun peradaban, budaya cinta kasih dan menghadirkan 

kristus. Gereja harus membangun kesejahteraan bagi semua orang, 

membangun kesejahteraan bersama, itu juga menjadi tanggung jawab gereja 

dalam menghadirkan Kristus di tengah masyarakat.10 Jika ada situasi yang 

tidak beres dan ketidakadilan di dalam masyarakat, gereja harus hadir, dalam 

hal inilah gereja masuk dalam dunia politik, gereja mulai ambil bagian secara 

teologis, berpolitik secara etis. Gereja adalah bagian dari umat Allah, 

paguyuban pemimpin dan masyarakat (Comunio). Gereja harus jalan dan tidak 

dapat membiarkan ketimpangan dan ketidakberesan hadir dalam masyarakat, 

karena gereja itu menjadi wakil Kristus di dalam dunia.11 Bagi umat Katolik 

pada umumnya, usaha terlibat dalam politik praktis bukanlah sebagai sarana 

atau kendaraan untuk melebarkan sayap Gereja. Ekspansionisme dan 

Proselitisme (mencari kawan sebanyak-banyaknya) sudah bukan waktunya. 

Tugas utama adalah ikut menyumbangkan jasa agar bangsa ini semakin 

menjadi negara dan masyarakat yang lebih baik. 
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Gereja harus bekerjasama (sinergi), pemimpin gereja berperan memberi 

arah, inspirasi, menafsirkan kehendak Allah dan membangun sisi Roh kudus 

dari pada umat, sedangkan umat adalah peran langsungnya, dengan politik 

praktisnya yaitu peran langsung dengan perjumpaan kepada masyarakat. Kita 

dapat mengatakan, bahwa semangat Injil terdiri atas tiga sikap dasar: 

Semangat cinta kasih, hormat terhadap martabat manusia dan solidaritas 

dengan orang-orang miskin dan lemah. Semangat Injili dalam tiga arah 

perwujudan ini mengikat politisi Kristiani. Maka politisi Kristiani tidak 

memberikan ruang kepada kebencian dan balas dendam. Dia tidak pernah 

memperalat orang lain, dia menolak pembangunan yang dibayar dengan 

mengorbankan orang-orang kecil, penduduk lokal, kepentingan golongan dan 

lain-lain. Dia berada di pihak orang-orang kecil, ikut membela hak-hak 

mereka, ikut memperjuangkan kepentingan mereka, menuntut agar mereka 

diberikan perhatian khusus. Tiga semangat itulah ciri pengikut Kristus dalam 

kehidupan sosial politik semua bangsa dimana ada umat Kristiani.12 

Oleh karena itu, keterlibatan langsung dalam politik praktis tidak pada 

diri imam, melainkan umat awam. Imam menyuarakan prinsip-prinsip moral 

bagi hidup bersama, sementara itu para umat awam memperjuangkannya 

dalam tindak politik praktis. Jadi faktor teologis peran politik pemimpin gereja 

seharusnya berperilaku dan berpolakan sebagai imam dengan 

memperlihatkan keseimbangan antara aspek ritual dan keagamaan serta 

kehidupan sosialnya. Paradigma yang berpendapat bahwa gereja katolik 
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dilarang terlibat dalam bidang politik itu harus di rubah, politik dianggap 

bernuansa kekerasan, bahkan kasar dan kotor itu harus diubah. Kita harus 

punya paradigma pemikiran bahwa  politik adalah kebun anggur Tuhan dan 

kita diutus ke situ, atas dasar perubahan paradigma itu yang harus di perbuat 

ke depan adalah kita berani terlibat, karena ketika paradigmanya berubah, 

tapi kitanya tidak terlibat sama saja tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus 

berani terlibat. Masyarakat yang lebih baik adalah tanggungjawab kita semua. 

Nota pastoral dari KWI bulan November 2004 menggaris bawahi bahwa 

masyarakat yang lebih baik adalah tanggungjawab kita bersama. Baik 

buruknya masyarakat adalah juga tanggungjawab gereja katolik, artinya 

ketika kehidupan politik buruk, kendati orang katolik mengatakan tidak 

terjun, tetap dia ikut bersalah, karena dia tidak mau terlibat. Kehidupan 

bermasyarakat yang lebih baik juga tanggung jawab orang katolik, dalam 

tugas dan kapasitasnya masing-masing dalam fungsinya di masyarakat. 

Semua harus berani terlibat. Itu hal yang untuk ke depan yang harus terjadi, 

karena tidak bisa ditunda, harus di mulai dari sekarang.13 

3.3.2 Sebagai Nabi 

Romo Albertus Agus Ariestiyanto, MSF menjelaskan bahwa peran nabi 

seorang pemimpin gereja di dalam kehidupan politik adalah memberikan 

inspirasi, memberikan kekuatan rohani dan moral kepada umat yang berperan 

aktif dalam politik. Gereja memberikan koridor moral, memberikan 

pertanggungjawaban etika dalam berpolitik, tetapi jika koridor moral itu di 
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langgar, gereja akan bersuara secara langsung, karena gereja sebagai wakil 

Kristus di dunia ini harus memberikan cinta kasih, kesejahteraan dan 

keadilan bagi yang tertindas. Menerangi semua orang itu seperti menjadi 

cahaya  dan kemulian bagi Kristus (Yesaya 60:1), karena gereja adalah terang. 

Gereja mempersilahkan politik jalan, tetapi tidak membiarkan meskipun gereja 

tidak terlalu intens dalam memberikan dunia perpolitikan. Atas dasar 

perlindungan hak-hak Gereja dan memajukan kesejahteraan umum, Gereja 

sebenarnya melegitimasikan keterlibatan para religius non-religius dan non-

klerus berpolitik praktis entah di dalam lembaga-lembaga demokratis maupun 

di luar lembaga itu. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 khususnya 

Kan.287 bdk.2 yang dirujuk juga pada Kan.672 menyebutkan bahwa: 

“Janganlah turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam 

kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas 

Gerejawi yang berwewenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja 

atau memajukan kesejahteraan umum”. Gereja juga memberikan 

pandangannya pada orang-orang yang terlibat politik, umat yang terlibat 

politik praktis seperti aktivis politik, wakil rakyat di DPRD maupun mahasiswa 

KMKS. Gereja juga tidak setuju untuk mendirikan partai katolik, supaya tidak 

bersikap eksklusif, lebih baik terintegrasi dengan partai yang bersifat nasional, 

berasaskan Bhineka Tunggal ika yang memperjuangkan nasib bangsa dan 

rakyat Indonesia daripada saling gontok-gontokan berebut kekuasaan. Tetapi 

jika situasi tidak beres, gereja turut bertanggung jawab, dalam hal ini gereja 

masuk dalam politik, gereja ambil bagian meskipun bukan dalam politik 



praktis, gereja ikut serta membangun peradapan budaya cinta kasih, 

menghadirkan kasih kristus di tengah dunia. 

Gereja tidak memberikan dukungan pada partai tertentu, tetapi gereja 

memberikan pandangan politiknya (wejangan) kepada umat, menjadi agen 

yang mengejewantahkan hadirnya Tuhan, supaya mereka menemukan 

pandangannya dalam memilih partai maupun kandidat politik yang nasionalis, 

mencerminkan Indonesia, tetapi tidak terlalu eksplisit.14 Terkadang terselip 

homili pastur yang membimbing mereka untuk memilih calon yang tepat, caleg 

maupun calon walikota yang bertanggungjawab sepenuhnya atas 

kesejahteraan bersama, tanpa melihat kepentingan ego dan golongan. Hal ini 

tentu baik untuk kesejahteraan bersama, karena tidak semua umat 

memahami politik, gereja mencegah jangan sampai suara-suara mereka 

dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang 

telah dialami seorang umat katolik St. Paulus Miki, yang mana dia terbantu 

dalam memilih calon walikota dan legislatif yang masuk dalam gelanggang 

politik demi memperjuangkan kepentingan umum dan kota, melalui inspirasi 

saat dia mendengarkan wejangan dan homili pastur saat misa hari minggu, 

karena sebelumnya dia tidak terlalu paham akan pemilihan walikota maupun 

legislatif.15 Hal ini pun pernah di alami oleh Robertus Nurbertus Soekidja, 

sebagai ketua lingkungan St. Dominikus awalnya juga tidak peduli siapa yang 

akan jadi walikota maupun legislative di kota Salatiga, tetapi karena beberapa 

kali mendengarkan homili tentang kepedulian terhadap kota Salatiga melalui 
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politik, melalui Partai yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dan 

Pancasila khususnya, bertindak menurut asas Katolik, serta bertujuan untuk 

bekerja sekuat-kuatnya demi perkembangan kota dan kesejahteraan 

masyarakatnya. Akhirnya mau untuk menganalisa calon-calon yang terbaik 

yang memiliki nilai-nilai integritas dan spiritual yang berkomitmen 

membangun dan memajukan kota Salatiga bersama.16 

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Magnis Suseno SJ, bahwa terkadang 

pilkada bukanlah tentang memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang 

terburuk berkuasa. Gereja tidak harus berpolitik praktis. Meski demikian, 

tugas profetik (kenabian) di bidang politik harus dilakukan, karena kekuatan 

gereja dalam arti jumlah konstituen, kecil, sehingga yang terpenting adalah 

pendidikan umat dalam kepolitikan (civil education). Gereja tidak memilih 

langsung partai politik maupun kandidat tertentu, mereka memilih partai atau 

kandidat yang bersangkutan memiliki nilai-nilai kebhinekaan dan 

nasionalisme yang tinggi seorang negarawan. Gereja memberikan kebebasan 

pilihan kepada umat untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Peran 

nabi pada pemimpin gereja memang tepat jikalau mereka membawa 

perubahan yang lebih baik dalam kehidupan umatnya, sebab itu 

mencerminkan peran nabi sesungguhnya.17 

Seperti kita ketahui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia membawa 

misi dari Allah Bapa, membawa kabar keselamatan dari Allah. Tugas Kristus 

itu yang diterima dari Bapa, diteruskan Yesus kepada murid-muridnya. Para 
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murid bertugas mewartakan kabar baik di dalam seluruh kehidupan ini 

termasuk dalam bidang politik.  Maka bagi seorang umat Katolik yang terlibat 

dalam bidang politik nilai yang dibawa oleh dia bahwa dia adalah murid Yesus 

yang membawa kabar baik, mewartakan kabar baik di dalam bidang politik.  

Bentuk konkrit dari kabar baik itu adalah yang dirumuskan dalam tujuan itu, 

yaitu terbangunnya dan terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Kabar baik 

dalam bentuk itu menjadi sangat konkrit, ketika seorang Katolik dalam 

keterlibatannya dalam bidang politik mengupayakan, kehidupan masyarakat 

yang lebih baik, di situ dia mengemban amanat Kristus. Ketika seorang Katolik 

dalam kewenangannya dia merumuskan sebuah peraturan daerah supaya 

daerah menjadi lebih baik, di situ  dia mengemban amanat Kristus, ketika 

seorang Katolik terlibat dalam memperjuangkan keputusan-keputusan untuk 

kehidupan masyarakat yang lebih baik, di situ dia mengemban misi Kristus.18 

Peran yang dilakukan lebih kepada politik kenabian yaitu membawa 

kesejahteraan umatnya untuk menuju pada kedamainan jiwa. Karena itulah, 

sama seperti  para pekerja professional lainnya di dalam masyarakat, maka 

para umat yang terlibat dalam politik praktis mesti di berikan ruang dan 

waktu untuk mencurahkan perhatiannya di bidang politik sesuai minat dan 

kemampuannya, bahwa keterlibatan mereka dalam politik praktis itu di 

karenakan ada faktor yang paling dominan yaitu misi untuk menyuarakan 

suara kenabian dalam menegakkan ketidakadilan dalam masyarakat. Gereja 

juga mempunyai wadah untuk umat yang tertarik pada politik praktis seperti 
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FMKI (Forum Masyarakat Katolik Indonesia) di keuskupan, maupun ISKA 

(Ikatan sarjana Katolik Salatiga) di paroki St.Paulus Miki, forum-forum ini 

biasanya membahas issue-isue bangsa maupun daerah yang kontemporer. 

3.3.3 Sebagai Gembala 

Peran seorang gembala secara teologis merupakan suatu bela rasa yang 

dibagi dan di rasakan, membela pada yang tertindas, yang lemah. Seperti 

peran seorang pemimpin gereja yang siap berkorban, jika terjadi ketidakadilan 

dalam masyarakat, khususnya mereka masyarakat yang lemah dan 

tersingkirkan. Seorang gembala yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi dan pengetahuan, sikap, emosi dan nilai-nilai dalam masyarakat terkait 

dengan sistem politik ini, sehingga menjadi seorang pastur yang berperan 

membimbing umat dalam politik merupakan sebuah anugerah, karena 

disanalah ada penghayatan iman, kewajiban sebagai gembala, dan sebagai 

murid Yesus, menjadi terang dan garam dunia. Gereja menjadi gembala yang 

membimbing dombanya ke padang yang berumput hijau. Sebagai gembala, 

pemimpin gereja katolik di Salatiga berharap dapat membantu usaha meraih 

cita-cita bersama demi keselamatan dan kesejahteraan yang sejati. Gereja 

mengakui otonomi negara di bidang kemasyarakatan demi kesejahteraan 

rakyat seluruhnya dan bahwa negara ada demi kesejahteraan rakyat, serta 

umat katolik sebagai bagian integral rakyat Indonesia. Bersatu dengan seluruh 

bangsa untuk mengupayakan kesejahteraan bersama yang lebih baik.  

Gereja katolik di tengah kehidupan politik di salatiga adalah 

kesederhanaan umat, banyak umat yang kurang membaca, sehingga masih 



kurang pandangan politiknya, gereja menjadi penengah dalam kehidupan 

politiknya. Ada keterlibatan politik yang berdasarkan pada ajaran sosial gereja, 

peran sebagai gembala adalah menggunakan nilai sosial yang di gunakan 

yakni mengaktualisasikan iman. Peran politik bagi pemimpin gereja katolik 

sendiri sebenarnya adalah sebuah anugerah, yaitu penghayatan iman dan 

kewajiban sebagai seorang pengikut kristus. Peran politik yang mana lebih 

mendukung melewati pendampingan spiritual dan lebih menggunakan nilai-

nilai sosial dalam kehidupan berpolitiknya. Partai politik katolik tidak akan 

mendapat dukungan dari gereja, karena mereka lebih setuju jika melebur 

partai yang mengedepankan cinta kasih dan kemanusiaan yang berbuat dan 

bertindak untuk orang banyak (warga negara), membangun keadilan, 

memberikan kesejahteraan, membela kebenaran, sehingga tidak ada 

ekslusifitas dalam agama katolik. Biarkan partai yang menjalankan peran 

mereka untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, tetapi pandangan-

pandangan dari gereja juga ikut melebur bersama visi dan misinya untuk 

kesejahteraan masyarakat. Selama visi misinya bagus dan anggota-anggotanya 

kredibel dan berintegritas, gereja akan mendukung.19 

Pastor sebagai gembala harus bersikap netral, tidak boleh memihak, harus 

objektif mengayomi dan membimbing semuanya.  Tidak akan membeda-

bedakan. Kalau pastor terlibat dalam salah satu bidang politik praktis dalam 

partai politik tertentu, yang membahayakan adalah tindakan pastor bisa 

membutakan hati nurani umat, seperti contohnya di Salatiga, saya sebagai 
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Pastor ikut partai A, tapi ada umat yang sebenarnya pilihannya ikut partai B, 

tapi karena melihat pastornya di partai A, dia akhirnya ikutan-ikutan ke A, 

padahal hatinya di B. Itu yang membutakan hati nuraninya. Yang penting 

adalah bagaimana gembala menerjemahkan semangat Injil itu ke dalam 

bahasa politik.20 Orang katolik ikut dalam kehidupan politik, tidak berarti 

bahwa mereka selalu sependapat, bisa saja sesama orang katolik menganut 

kebijakan politik yang berbeda. Tidak ada monopoli kebijakan politik, maka 

perbedaan pandangan politik dalam umat katolik wajar-wajar saja, akan tetapi 

dimana kita tidak boleh berbeda adalah dalam semangat Injili. Dalam ajaran 

Gereja sekarang ini, semangat Injili dikonkretkan dalam beberapa prinsip-

prinsip etika kristiani. Maka perbedaan dalam kebijakan konkret diantara 

orang katolik harus tetap berdasarkan cita-cita dasar yang sama dan 

perjuangan mereka tetap atas dasar landasan prinsip-prinsip itu yaitu Yesus 

Kristus sendiri yang menjadi pusat.21  

Penting juga tentang kaderisasi dalam gereja, kaderisasi merupakan suatu 

kegiatan pendidikan, pembinaan atau formasi yang penting dalam berpolitik. 

Pentingnya kaderisasi sebagai pembinaan politik oleh gereja terhadap orang 

muda mendapat penegasan yang khusus dalam pedoman gereja katolik 

Indonesia. Umat katolik, terutama generasi muda, perlu dipersiapkan untuk 

berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial-politik bangsa.22 

Peran aktif orang muda katolik dalam kehidupan sosial-politik dalam terwujud 
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jika orang muda lebih berperan dalam panggung politik. Masa muda tidak 

hanya dapat dilihat dari persiapan melainkan saatnya harus sudah mampu 

memberi gairah dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Masa muda 

merupakan karunia Tuhan bagi gereja dan masyarakat, akan tiba saatnya 

orang muda memperluas dan memperdalam pemahaman perkembangan 

kehidupan politik di tanah air dengan segala tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi dari waktu ke waktu. Dalam sejarah Indonesian ternyata orang 

muda kita memiliki peranan konstuktif di dalam masyarakat dan Gereja. 

Mereka menjadi pelaku sejarah seperti di jaman reformasi ini. Karena itu 

hendaknya kita mendorong orang muda agar memiliki pemikiran kritis dan 

kreatif serta integritas kepribadian untuk menghadapi berbagai tantangan 

dalam mewujudkan kehidupan demokrasi. Orang muda katolik partisipasi 

lebih luas dan aktif dalam kehidupan sosial politik bersama dengan agama 

lain demi persatuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum. Untuk itulah 

kaderisasi melalui pendidikan nilai sangat dibutuhkan bagi mereka. Selain itu, 

cita-cita sosial, demokrasi, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, 

kesediaan dan kemampuan untuk berdialog dengan warga agama lain perlu 

ditanamkan dalam diri orang muda. 

Dari gambaran di atas bisa di rangkum bahwa gereja berorientasi kepada 

kesejahteraan mereka yang paling tidak sejahtera, umat manusia yang 

diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Gereja memiliki tugas yang penting 

dalam hal peraturan-peraturan atau tata tertib yang bersifat politis. Bagi 

gereja menegaskan, menguatkan dan menolong berfungsi untuk menopang 



setiap otoritas dan kedamaian umum. Gereja berfungsi mengajarkan 

kepatuhan, moral, disiplin, dan rasa hormat juga mengajar umat dan para 

pelayan akan tanggung jawab mereka; dengan kata lain gereja pemimpin 

gereja katolik di Salatiga memberi petunjuk dan arahan pada tugas dan etika 

pelayanan duniawi. Hal ini berarti bahwa tugas pengajaran bukanlah 

persoalan satu pemberitaan yang bersifat umum belaka, namun secara 

spesifik juga melatih setiap lingkungan tentang kehendak Tuhan dan juga 

terdapat dalam hubungan tugas secara politisi. Keterlibatan gereja seperti ini 

adalah yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Hal 

tersebut dilakukan karena gereja di utus ke dalam dunia untuk melayani 

dunia milik Allah, artinya mengusahakan dan memelihara dunia milik Allah 

ini, sehingga dunia ini memancarkan kebaikan maksud dan rencana 

penciptaan Allah, yaitu syalom Allah yang tercermin dalam buah-buah roh 

kasih, sukacita, damai-sejahtera, keadilan secara penuh dan selanjutnya 

gereja sebagai bagian integral masyarakat, bangsa dan negara yang akan terus 

menjadi terang dan garam dunia. 


