
Bab IV 

Analisa Peran Politik Pemimpin Gereja Katolik Salatiga 

 

4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran politik 

Di tengah carut marut politik yang sedang terjadi di negara ini pemimpin 

gereja harus mulai berperan untuk mendidik umat supaya melek politik dan 

umat tidak mudah untuk di adu domba, diprovokasi, gampang terhasut, 

mudah percaya pada berita-berita hoax yang di politisasi untuk kepentingan 

pihak-pihak tertentu untuk memecah belah keharmonisan dan kerukunan 

keberagaman keagamaan, supaya pemikiran umat beriman tidak di seret oleh 

propaganda politik yang menyesatkan, karena kebencian atas nama agama ini 

lebih sulit diredam dari pada kebencian yang ditebarkan oleh nasionalisme 

sempit, sering kali dijadikan wacana politik yang bertujuan untuk “mengobok-

obok”, memancing, mengeksploitasi hasrat dan perasaan massa, penuh 

kebohongan, kemunafikan, manipulasi dan provokasi. 

Politisi-politisi populis mempunyai andil atas kebodohan rakyat melalui 

penggunaan metafor-metafor keagamaan dalam kampanye mereka. Sebuah 

bangsa yang sangat beragam, sangat heterogen, dapat di pecah belah dengan 

sangat mendalam oleh agama. Elite-elite politik mengembangkan tema 

kampanye dan menggunakan citra keagamaan untuk membangun koalisi yang 

sebagian didasarkan pada seruan-seruan keagamaan. Tugas-tugas yang 

disertai berbagai tanggung jawab di dalam lembaga-lembaga sosial dan politik 

menuntut sebuah komitmen tegas dan jelas yang mampu menunjukkan 



secara gamblang keniscayaan mutlak dari moral di dalam kehidupan sosial 

politik melalui sumbangan yang arif bagi perdebatan politik, perencanaan 

serta tindakan-tindakan yang di pilih. Sudah menjadi kewajiban gereja 

mengajari umatnya berperan dalam pembangunan politik, bagaimana 

berpolitik secara benar dan arif dalam konteks alkitabiah. Pemahaman konsep 

nilai-nilai kebangsaan harus terus digaungkan. Sebagaimana rasul Paulus 

menulis kepada jemaat di Roma, tiap-tiap orang harus takluk kepada 

pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang berasal dari 

Allah (Roma 13:1). Peran politik itu seharusnya menjadi sebuah kewajiban dan 

penghayatan iman, nilai-nilai sosial gereja dapat di terapkan dalam sebuah 

negara di mana masyarakat bisa mengaktualisasikan ajaran yang mereka 

terima dari gereja atau Yesus Kristus sendiri. 

Peran gereja dalam kancah politik adalah menjadi garam dan terang 

dunia (Matius 5:13-14). Di samping itu, gereja berperan sebagai salah satu 

institusi keagamaan yang mengawali dan melestarikan sikap kritis jika suatu 

gereja itu hendak eksis sebagai pelayan yang menggarami dan menerangi 

dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi gereja untuk membiarkan situasi 

bangsa dan negara menjadi kasak-kusuk tanpa memandang masa depan yang 

berarti dan menjanjikan. Masih banyak gereja-gereja di Indonesia yang 

demikian sibuk dengan kehidupan rohaninya saja dari berbagai dominasinya 

masing-masing. Sehingga identitas gereja yang menjadi garam dan terang bagi 

bagi dunia hanya menjadi garam dan terang bagi komunitasnya saja. Hal ini 

disebabkan oleh paradigma yang menganggap bahwa gereja dan negara 



merupakan dua entitas yang terpisah sama sekali. Seakan-akan gereja pada 

umumnya merupakan wilayah yang privat dan sakral. Sementara negara 

merupakan wilayah publik dan sekuler (duniawi). Paradigma ini masih banyak 

melekat dikalangan umat kristiani, atau gereja jika kita meluaskannya. Kesan 

ini tak lepas dari kenyataan bahwa gereja lazimnya mengurusi persoalan-

persoalan iman, sedangakan negara biasanya mengurusi kepentingan-

kepentingan sosial pada umumnya. 

Gereja katolik bukanlah lembaga hereafter (surgawi) yang terpisah dari 

konteksnya, tetapi gereja ini adalah lembaga duniawi yang bersentuhan 

dengan realitas pergumulan umatnya. Oleh karena itu gereja pula dapat 

memberikan makna bagi dimensi politik yang melekat pada warganya 

sekaligus warga negara. Gereja harus ikut andil dalam menyejahterakan warga 

negara. Gereja harus punya dampak bagi kehidupan nyata. Kalangan 

masyarakat madani (civil society), media dan cendikiawan kristen harus 

menjadi watch-dog, dalam bernegara, karena untuk menjalankan 

pemerintahan tidaklah semudah membuat “puisi”, tetapi juga harus mampu 

menarasikan “prosa”. Negara ini bisa hancur bukan karena banyaknya orang-

orang jahat dan picik, negara juga bisa hancur karena banyaknya orang baik 

yang diam saja, seperti kata dari Edmund Burke, bahwa satu-satunya syarat 

untuk kejahatan menang adalah orang baik tidak melakukan apa-apa. Oleh 

karena itulah persoalan bangsa adalah juga persoalan umat katolik, sehingga 

seperti yang pernah Mgr. Soegija Pranoto katakan bahwa kita harus 100% 

katolik, 100% Indonesia. 



4.2 Peran politik pemimpin gereja katolik di Salatiga 

Eklesiologi konsili vatikan II yang memberi dasar politik bagi gereja telah 

mendorong para pemimpin gereja untuk masuk lebih dalam ke ranah politik 

meskipun secara tidak langsung, mereka lebih mengemakan nilai-nilai 

kemanusiaan dan mempromosikan transendensi manusia melalui pesan-

pesan moral kristiani. Beberapa pesan dari gembala dan pedoman hidup 

bermasyarakat dikemukakan sebagai ajaran dan ajakan umat katolik untuk 

melibatkan diri dalam usaha bersama mengatasi persoalan bernegara dan 

upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Sikap-sikap ini menjadi usaha 

para pemimpin gereja untuk membentuk kesadaran politik masyarakat 

pluralistik di Indonesia. Peran pemimpin gereja ini semakin menggerakan, 

melibatkan dan sekaligus menampilkan wajah sosial gereja katolik serta 

mendorong kaum awam terlibat dalam kehidupan politik karena pentingnya 

politik bagi kehidupan bersama. Melalui keterlibatan itu di wujudkan kasih. 

Jika kita melihat kembali sejarah kota salatiga dan hubungannya gereja 

dengan politik itu terjadi sudah cukup lama, seiring dengan berkembangnya 

sistem ekonomi dan politik liberal yang diterapkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda, maka pada periode abad XX, di Indonesia muncul kota-kota baru 

yang didirikan oleh pemerintah. Ciri dari kota-kota baru ini banyak terdapat 

perkampungan orang-orang asing, para pedagang, tempat beribadah dan 

pasar. Kota yang ideal mempunyai ciri sektor perdangan kehidupan sosial 

budaya, kegiatan ekonomi, perkantoran, rumah ibadah vrijnetselarij, gedung 



societiet, sektor kelas menengah pribumi dan para pendatang.1 Salatiga 

sebagai salah satu kota yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda tak 

lepas dari pertumbuhan ekonomi dan gejala sosial politiknya, Salatiga pernah 

memiliki citra dan identitas sebagai de schoonste stad van midden java yang 

berarti kota terindah di Jawa Tengah. Dalam perjalanan sejarahnya, kota ini 

tidak hanya dikenal sebagai tempat peristirahatan (vacantie oord), tempat 

transit dan pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat militer dan agama, 

termasuk juga berdirinya gereja katolik.  

Gereja katolik ini berdiri dengan adanya umat katolik di Salatiga ini, 

maka para misionaris sering berkunjung dan memberikan pelayanan rohani 

kepada umat. Pada tahun 1904, di Salatiga didirikan sebuah rumah ibadat. 

Karena orang-orang yang mempergunakan gedung tersebut sebagian besar 

adalah orang katolik yang notabene anggota militer Belanda, maka gedung 

tersebut sering disebut “gedung gereja militer”. 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). Adanya gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) 

mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan Gereja pada umumnya, 

termasuk Gereja katolik di Salatiga. Selama lebih kurang lebih tiga tahun, 

banyak orang yang masuk menjadi umat Katolik. Pada waktu itu, Paroki 
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Salatiga digembalakan oleh dua orang imam, yakni Romo A. Sandiwan Broto 

Pr sebagai pastor kepala paroki, menggantikan Romo Ignatius Handayaseputro 

MSF, dan Romo Jacobus Lambert Hubert Slangen MSF sebagai pastor 

pembantu.2 

Pemimpin gereja pada tingkat lokal seperti gereja katolik St. Paulus miki 

mendukung umat katolik untuk terlibat dalam bidang politik. Politik menjadi 

ranah diwujudkannya tanggung jawab orang katolik sebagai warga sipil 

sebuah bangsa. Politik menjadi kancah yang sebetulnya juga ditekankan 

bahwa umat Katolik di Indonesia adalah benar-benar warga Indonesia, yang 

dalam hidup kesehariannya berkarya untuk Gereja dan Tanah Air (pro ecclesia 

et patria). Tugas ini tercakup baik secara personal maupun secara komunal. 

Pemimpin gereja katolik selalu mendorong umat bersekutu dalam 

persaudaraan yang berarti juga saling melayani dalam seluruh kebutuhan 

agar komunitas menjadi baik, hidup dan mandiri. Sedangkan menjadi pelayan 

bagi sesama 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 kota Salatiga. 

 Namun, di lain pihak ajaran sosial gereja maupun ajakan KWI secara 

tegas melarang atau tidak merekomendasikan warga gereja untuk 

menjatuhkan pilihan pada partai-partai yang garis kebijakannya berlawanan 

dengan nilai-nilai mendasar yang diyakininya. Usaha pemimpin gereja untuk 
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menyinari kesadaran moral para politisi atau warga gereja tidak di maksudkan 

sebagai sebuah usaha untuk mengusung kekuasaan gereja di bidang politik, 

tetapi lebih pada pembinaan hati nurani, karena jangan sampai hati nurani 

direduksi menjadi sekedar subjektif yang mengingkari aspek transenden 

manusia sehingga menutup keterbukaan untuk mendengarkan suara 

kebenaran. Di sisi lain permasalahan yang lebih kompleks dalam tataran 

praktis, terutama dalam momen-momen politik seperti pemilihan pada tingkat 

daerah, seperti pemilihan calon legislatif maupun calon walikota di Salatiga. Di 

mana ada politisi yang mengatasnamakan nasionalisme mendatangi gereja 

katolik, untuk memanfaatkan warga gereja dalam mendulang suara dan 

menambah pundi-pundi suara. Hal inilah yang dicegah oleh pemimpin gereja 

katolik St. Paulus Miki dengan cara memberikan pandangan politik kepada 

umat melalui kotbah maupun diskusi, meskipun tidak massif dan intensif 

supaya berhati-hati pada para oknum pendulang suara yang 

mengatasnamakan demokrasi dan nasionalisme. 

Pada tingkat ini pemimpin gereja lokal berperan dalam politik supaya 

tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan politik, dan supaya negara dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, sehingga kekuasaan 

pemerintahan harus diatur dan dibatasi. Pada satu pihak pemimpin gereja 

harus ikut berupaya menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam 

kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu menolak segala bentuk anarki 

sekaligus dengan itu gereja harus ikut berupaya mencegah segala bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan negara, dengan ikut menciptakan negara hukum, 



serta menolak segala bentuk kekuasaan yang otoriter dan totaliter. Kekuasaan 

pemerintah harus tunduk pada hukum, dan hukum harus menjamin dan 

mengatur pemisahan yang jelas antara kesewenangan serta otonomi yang ada 

pada individu, masyarakat dan negara. 

Keterlibatan pemimpin gereja katolik di Salatiga terhadap politik memang 

tidak dirasakan secara langsung, karena konfensi waligereja Indonesia 

menegaskan dalam ajaran konsilili vatikan II, bahwa Kristus tidak 

memberikan tugas khusus kepada gereja-Nya di bidang kemasyarakatan 

umum, melainkan tujuan yang di tetapkan bagi gereja adalah religius, tetapi 

dari tugas religius itu sendiri timbullah suatu fungsi, suatu cahaya dan 

kekuatan yang bisa membantu menyusun dan mengembangkan masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh narasumber yaitu Romo Agus dan Romo Sing 

bahwa misi gereja adalah untuk mewartakan kasih secara universal, maka 

hukum gereja dan ajaran sosial gereja membatasi para pemimpin gereja 

katolik untuk tidak mencampuri urusan politik praktis. Salah satu contoh 

pembatasan terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja (KHK) 1983, 

Kan.287, paragraph 2: “Para klerus atau pemimpin gereja, janganlah turut 

ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan 

serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang 

berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan 

kesejahteraan umum”.3 
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 Gereja katolik St. Paulus Miki kini telah mengajak warga gerejanya 

untuk menyadari hak dan kewajibannya dalam politik guna meningkatkan 

kesejahteraan umum. Pemimpin Gereja juga menyisipkan pandangan politik 

dalam khotbah meskipun tidak terlalu eksplisit, hanya normatif. Seperti 

contohnya dalam pemilihan walikota Salatiga, karena tidak semua orang 

melek akan politik, maka karena tanggung jawab pemimpin gereja sebagai 

nabi, dia harus bisa menuntun umat untuk menjatuhkan pilihannya, yakni 

kepada sosok yang plural, nasionalis dan demokratis, sehingga pada 5 tahun 

kedepannya kota Salatiga tetap menjadi kota yang aman, nyaman dan tertib 

tanpa bnayak terjadi konflik, terutama konflik SARa. Pemimpin gereja juga 

mempersiapkan warganya yang akan terjun dalam politik secara langsung, 

karena untuk terlibat dalam politik di perlukan persiapan, pendidikan politik 

dan etika politik menjadi dasar yang akan membantu umat yang akan 

berpolitik secara praktis, pendidikan akan menjadi sarana meletakkan dasar 

bagi pembelaan nilai-nilai kesejahteraan civil society. Untuk memudahkannya 

dibentuk wadah-wadah seperti ormas: PMKRI, PK (Pemuda Katolik), WKRI. 

Lalu yang non ormas:  IPMK (Ikatan Pengusaha Muda Katolik), KKMK 

(Kelompok Karyawan Muda Katolik). ISKA (Ikatan Sarjana Katolik). Melalui 

kaderisasi-kaderisasi, mereka dipersiapkan dan digembleng tidak pertama-

tama untuk membesarkan Gereja, tetapi untuk mengabdi masyarakat. Maka 

kalau ada ormas yang tidak melayani masyarakat, itu malah melawan 

hakikatnya sendiri. 



Pada konsili vatikan II, bahwa persiapan yang memadai, terutama bagi 

kaum muda yang akan terlibat dalam politik, akan membantu mereka menjadi 

pribadi yang berkarakter dan dapat menghadirkan Kristus di tengah 

kehidupan bernegara. Mereka yang di bina dengan baik akan berpegang teguh 

pada hati nuraninya untuk membela keadilan, melawan penindasan dan 

menolak intoleransi, karena kebenaran harus terus ditajamkan dan di 

suarakan demi menebas belukar ketidaktahuan dan demi keutuhan dan 

keberlanjutan kehidupan bernegara, sebab pedang kebenaran yang di asah 

dengan hati nurani yang suci akan selalu dapat menyuarakan kebenaran dari 

segi manapun. Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil berbagai upaya 

yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat tugas gereja akan terhenti 

dan mati. 

Pemimpin gereja katolik Salatiga secara moral telah melepaskan hak sipil, 

yaitu hak di pilih secara politik di manapun dia berada, karena sebagai figur 

publik yang mewakili gereja tidak dapat dan tidak boleh mengambil alih 

perjuangan politik untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil. Sebagai 

kaum klerus pengikut jalan hidup Yesus Kristus yang memang, mereka harus 

memegang teguh sakramen imamat mereka untuk menjauhi kehidupan 

duniawi, dan jika para pastur tetap pada pendiriannya terlibat politik praktis, 

mereka di sarankan untuk menanggalkan jubah sebagai pastus, hal ini juga 

pernah di sampaikan oleh Paus Yonanes Paulus II, meninggalkan politik atau 

menanggalkan jubah pastur. Di Indonesia hal ini pernah terjadi pada Rm. 

Sandyawan SJ, yang mana dia lebih aktif untuk berpolitik praktis, sehingga 



pada akhirnya dia menanggalkan jubahnya, karena konsekuensi awal untuk 

menerima sakramen Imamat. Pemimpin gereja tidak dapat mengambil alih 

tugas Negara, namum di saat yang sama, para pemimpin tidak dapat berdiam 

diri atau menjadi penonton dalam perjuangan menegakkan keadilan. Di 

sinilah peran pemimpin gereja katolik di salatiga dalam keterlibatan politik 

umatnya perlu di bangun, karena itu persiapan, pendidikan dan kesadaran 

akan politik menjadi bagian dari tanggung jawab gereja. Peran politik 

pemimpin gereja bukanlah demi golongan katolik saja, tetapi untuk semua 

golongan, sesuai dengan tujuan religius yang telah di berikan oleh sang 

maestro kehidupan, yakni Yesus Kristus itu sendiri. 

Peran pemimpin gereja di dalam kehidupan politik adalah memberikan 

inspirasi, memberikan kekuatan rohani dan moral kepada umat yang berperan 

aktif dalam politik, menjadi imam dan menjadi pelayan injil, menyuarakan 

prinsip-prinsip moral bagi hidup bersama, sementara itu para umat awam 

memperjuangkannya dalam tindak politik praktis dan sebagai gembala, 

mereka telah membantu usaha meraih cita-cita bersama demi keselamatan 

dan kesejahteraan yang sejati dan mendorong tumbuhnya kekuatan-kekuatan 

rohani yang melandasi pembangunan suatu masyarakat yang adil. Konsili 

Vatikan II mengingatkan bahwa dalam urusan kesejahteraan umum 

hendaknya orang kristiani menyadari bahwa tak seorang pun boleh secara 

eksklusif mengklaim kewibawaan gereja bagi pandangannya sendiri, yang 

perlu diusahakan adalah bermusyawarah dalam semangat kasih untuk 

membangun kesejahteraan umum. Dalam seluruh kehidupan gereja harus 



memainkan peranan aktif, tidak hanya wajib meresapi dunia dengan semangat 

Kristus, tetapi juga dipanggil untuk dalam segalanya menjadi saksi Kristus di 

tengah masyarakat manusia. 

Dalam melaksanakan kebijakan politik perlu di ingatkan bahwa campur 

tangan pemimpin gereja merupakan hak, kewenangan dan kewajiban sebagai 

gembala, imam dan nabi. Para pemimpin gereja mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk memberi bimbingan, arahan, kritik, koreksi dan 

pembaharuan di bidang politik, bahkan jika sangat diperlukan dengan ijin 

otoritas Gereja, pemimpin gereja dapat terlibat langsung dalam aktivitas dan 

organisasi politik. Untuk itulah kita wujudkan kemauan untuk terlibat dalam 

politik, dan kita punya dasar yang sangat kuat tentang keterlibatan ini, yaitu 

Allah sendiri. Allah menunjukan kabar baik dengan terlibat dalam kehidupan 

manusia. Yesus meninggalkan tahta di surga, dan menjadi manusia, terlibat 

dalam kehidupan. Kita pun diajak untuk berani terlibat, sekarang dan jangan 

sampai di tunda lagi, bahwa para pemimpin gereja perlu ikut berperan dalam 

bidang politik dan pemerintahan, bukan sebagai politisi atau penguasa 

eksekutif, tetapi sebagai pembina, pengarah dan pengontrol. Seperti memberi 

pendidikan politik, memberi pencerahan dan arahan kepada umat dan 

masyarakat untuk memilih calon yang tepat menurut penilaian keuskupan 

atau sesuai dengan kriteria yang digariskan Keuskupan.  

Dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 212 “Yang dinyatakan 

oleh para gembala suci yang mewakili Kristus sebagai guru iman, atau yang 

mereka tetapkan sebagai pemimpin gereja, harus diikuti dengan ketaatan 



kristiani oleh kaum beriman dengan kesadaran akan tanggungjawab masing-

masing.” Hukum kanonik mengamanatkan agar segenap umat katolik 

mengikuti arahan pemimpin gereja dengan ketaatan kristiani dengan 

berpedoman pada kriteria-kriteria yang di canangkan karena itulah kehidupan 

politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai warga negara 

yang baik umat katolik memiliki kewajiban ikut terlibat dalam 

memperjuangkan bonum commune yang merupakan tujuan politik (bdk.Kan. 

747, 2). Nilai-nilai Injili akan mewarnai cara berpolitik bagi umat Katolik 

(bdk.Kan. 747, 1). Nilai-nilai itu adalah inklusif (non diskriminatif), Preferential 

Option for the poor, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Solidaritas dan 

subsidiaritas dan bonum commune. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar visi 

politik umat katolik yaitu membangun suatu tatanan politik yang adil, beradab 

dan mengabdi pada kepentingan umum terutama kelompok masyarakat yang 

dirugikan.4 

 

4.3 Tanggapan Kristiani 

Untuk menemukan prinsip dasar sikap Kristiani tentang negara, kita dapat 

bertolak dari apa yang dikatakan Yesus sendiri : ”Berikan kepada Kaisar apa 

yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah” (Mt. 

22: 21). Apa yang mau dikatakan Yesus di sini adalah Yesus bicara tentang 

perpisahan antara agama dan negara, meskipun tidak secara eksplisit. 

Pertama Ia mengatakan: Berikan kepada Kaisar apa yang memang menjadi 
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haknya, dimana Kaisar sama dengan negara. Yesus mengaku bahwa negara 

mempunyai hak-hak dan para pengikut Yesus harus memenuhi hak-hak 

negara tersebut. Dalam nada yang sama Rasul Paulus menegaskan, bahwa 

”tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak 

ada pemerintah yang tidak bersal dari Allah” (Roma 13:1). Begitu pula kita 

membaca dalam surat pertama Petrus, bahwa kita hendaknya tunduk pada 

lembaga manusia (1 Ptrs.2:13). Orang Kristen wajib tunduk kepada hukum 

dan wewenang negara. 

Tetapi wejangan Yesus juga pada kalimat yang kedua ”Dan berikan kepada 

Allah apa yang menjadi hak Allah”, Yesus tidak mengatakan bahwa disamping 

hak negara, Allah juga mempunyai hak. Segala kewajiban di dunia hanya 

wajib sejauh sesuai dengan kewajiban paling dasar yang ada pada manusia 

yaitu taat kepada Allah, Hal itu dirumuskan dengan paling jelas oleh Petrus 

dan para rasul lainnya pada waktu Mahkamah Agung Yahudi di Yerusalem 

mau melarang mereka jangan mengajar dalam nama Yesus: ”Kita harus lebih 

taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis 5: 29). Maka kewajiban 

untuk taat kepada penguasa dunia apa pun bersyarat: kita wajib taat kepada 

Kaisar, tetapi apabila Kaisar memerintahkan sesuatu yang bertentangan 

dengan hak Allah, kita harus menolak. Adalah tugas Gereja dan pemimpin 

gereja dalam cahaya bimbingan Roh Kudus, membaca merenungi Injil dan 

menjelaskan kehendak-kehendak Allah, Allah menghendaki agar kita 

melakukan apa yang adil dan benar. Jika negara mulai inkonstitusional, 

gereja harus bertindak. Sekarang kita dapat merumuskan dengan lebih persis 



sikap umat gereja tehadap negara. Umat kristiani selalu mengakui dan taat 

pada wewenang negara, umat kristiani bersikap positif dan setia pada 

pemerintahnya, akan tetapi apabila negara memerintahkan sesuatu yang 

bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, umat kristiani harus menolak, 

demi keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini kita berpegang pada sabda Yesus 

”Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya. Jikalau mereka telah 

menganiaya Aku, mereka akan menganiaya kamu, kamu akan dikucilkan, 

bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan 

menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian, 

karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku” (Yoh. 15: 19; 16: 2). 


