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5.1 Kesimpulan 

 Pada bagian ini di temukan kesimpulan bahwa berpolitik dan 

memahami sistem negara bukanlah perbuatan jahat, sekuler atau dosa. Setiap 

umat katolik di harapkan memahami dan belajar tentang sistem pemerintahan 

negara (politik), karena berpolitik adalah panggilan Tuhan seperti halnya 

seseorang yang dipanggil melayani Tuhan (Roma 13:1-7). Berpolitik tidak 

harus turun langsung menjadi politisi, tetapi dengan memberikan suara pada 

saat pemilihan daerah maupun pemilihan umum, tidak menjadi anggota 

golput kita sudah berpartisipasi dalam politik. Seperti manifesto politik Yesus 

Kristus yang tampak dalam ucapan dan karya-Nya di dunia. Politik Yesus 

Kristus adalah politik etik Kerajaan Allah, politik moral dan tidak merebut 

kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan, tetapi sebaliknya 

memberikan “kekuasaan” pada manusia. Politik Yesus adalah politik secara 

organisme (pemberdayaan moral, inspirasi dan transformasi nilai-nilai), bukan 

secara kelembagaan atau institusi. 

Gereja berfungsi mengajarkan kepatuhan, moral, disiplin, rasa hormat 

juga mengajar umat dan para pelayan akan tanggung jawab mereka, dengan 

kata lain pemimpin gereja 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 politis, sehingga peran pemimpin 

gereja sebagai gembala, peran sebagai imam dan peran sebagai nabi dapat 

berlangsung secara berkesinambungan, karena gereja memiliki tanggung 

jawab untuk mensejahterakan umatnya. Negara telah menjamin kebebasan 

bagi warga gereja untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya 

dan gereja memiliki tanggung jawab untuk memberi kritikan bagi 

terselenggaranya kehidupan bernegara yang adil bagi semua orang, karena 

suara kenabian yang berurusan dengan kesejahteraan bersama, keadilan, 

kasih dan perdamaian bisa di suarakan.  

Peran politik pemimpin gereja bagi kehidupan politik dan bernegara 

menjadi alat kontrol bagi norma dan etika dalam ruang publik dan politik, 

karenanya gereja terus hidup dan melayani umat maupun masyarakat di 

negara ini, meskipun yang pertama adalah melayani untuk Tuhan dan untuk 

sebuah hidup etis yang di peruntukkan untuk Tuhan di dunia ini. Paus 

Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keterlibatan dalam urusan-urusan 

duniawi termasuk di dalamnya urusan politik merupakan bentuk perwujudan 

dimensi sosial dari kasih Kristiani. Bentuk keterlibatan itu menjadi jalan 

menuju kesucian hidup. Peran politik pemimpin gereja bisa menjadi jalan 

kesaksian iman mereka dan dapat menemukan kesucian di dalam segala 

kegiatannya, jika setia menjadikannya sebagai medan keterlibatan iman dan 

kesaksian hidup. Berhadapan dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang 

semakin dinamis dari waktu ke waktu, para pemimpin gereja dapat senantiasa 



menggaungkan etika berpolitik secara baik dan tepat supaya semakin 

memperkuat civil society dan terus memperkokoh dasar negara ini yakni 

Pancasila. Untuk itu, secara terukur dan dinamis gereja perlu terus-menerus 

merefleksikan kiprahnya di bidang politik melalui peran para pemimpin gereja. 

Pada gereja katolik St. Paulus Miki hal itu sering dilakukan oleh para 

pastur dalam khotbah maupun dalam pendalaman iman, seperti memberikan 

inspirasi dalam menjalankan kehidupan berpolitik, memberikan kekuatan 

moral, menyuarakan keadilan dan terus menyebarkan ajaran sang maestro 

kehidupan Yesus Kristus, yakni cinta kasih. Sedangkan untuk umat awam 

yang ingin terjun dalam dunia politik haruslah tetap memegang etika politik 

kristiani, yang di landaskan pada kitab suci, kitab hukum kanonik dan ajaran 

sosial gereja katolik. Sehingga politisi kristiani mampu menjadi garam dan 

terang di tengah-tengah bangsa Indonesia dan tujuan yang terpenting bagi 

politisi kristiani juga harus memperjuangkan semangat Pancasila, menjaga 

keberagaman (Bhineka Tunggal Ika), NKRI dan UUD 1945. Kalau itu semua 

mau di rangkum secara pendek, gereja katolik St. Paulus Miki haruslah tetap 

memberikan warna dalam perpolitikan terutama pada kota Salatiga dengan 

peran pemimpin gereja yang terus memberikan inspirasi dan semangat 

kristiani di tengah-tengah umat gereja dan dalam kehidupan sehari-hari umat 

gereja. Kita semua perlu membuka diri dan berbuat sesuatu untuk 

kepentingan umum, dengan berlaku menjadi orang katolik yang sejati dalam 

gereja dan melayani negara, Mgr.Soegijopranoto pernah mengatakan “Per 

Ecclesiam pro Patria” yang artinya adalah melalui gereja untuk negara. Jadilah 



umat katolik yang sejati, raihlah masa depanmu sesuai dengan nilai-nilai Injili 

dan ajaran gereja, untuk mengabdi kepada gereja dan negara.  

 

5.2 Saran 

 Gereja katolik St. Paulus Miki dapat membawa gereja dalam keterlibatan 

sosial dan tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik 

bangsa dan tidak hanya sibuk dengan kepentingan internal gerejani saja. 

Gereja sebenarnya dapat dikatakan memiliki tugas yang penting dalam hal 

peraturan-peraturan atau tata tertib yang bersifat politis. Bagi gereja 

menegaskan, menguatkan dan menolong, serta berfungsi untuk menopang 

setiap otoritas dan kedamaian umum. Gereja perlu meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman umat gereja akan pemahaman politik yang sedang dihadapai 

oleh bangsa ini, khususnya melalui corong-corong khotbah, kaderisasi, 

pendidikan formal dan non formal ataupun seminar-seminar tentang politik, 

sehingga umat mampu memahami fungsi dan tujuan politik secara benar 

sesuai dengan ajaran gereja, sehingga umat menjadi lebih melek politik dan 

tidak mudah di bentur-benturkan perasaannya oleh para politikus yang tidak 

bertanggung jawab, politikus yang gemar mengaduk-aduk perasaan 

masyarakat, biasanya dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan 

politiknya. Hal ini akan lebih berbahaya lagi ketika media massa seperti koran, 

tabloid, buku, majalah maupun media sosial seperti facebook dan twitter di 

kontrol dan di bombardir oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebar berita 

hoax, sehingga kebencian semakin efektif dan luas. Sangat efektif untuk orang 



sederhana terhasut hoax, tetapi tak jarang kaum intelektual terkena juga, 

bahkan menjadi ideolog kebencian, seperti propaganda yang pernah di 

lakukan oleh Nazi, bahwa dusta yang terus menerus diulang suatu hari akan 

menjadi “kebenaran”. 

Gereja juga bisa mempengaruhi dan memberikan bentuk arah 

pembangunan negara ini menjadi lebih baik melalui para umatnya yang 

berkecimpung dalam politik, mengawasi pelaksanaan pembangunan, 

melaksanakan program-program pembangunan baik sendiri maupun bekerja 

sama dengan pemerintah dan badan-badan lain, yang meliputi program-

program yang bersifat fisik, pembinaan dan pendampingan, serta memberikan 

perhatian yang khusus kepada masyarakat yang secara struktural lemah dan 

hidup di wilayah yang terbelakang. Melalui peran nyata dalam politik, gereja 

sebenarnya telah melaksanakan hakekat dari pengajaran Kristus itu sendiri 

yaitu untuk melayani kehidupan manusia, karena mereka jugalah yang turut 

bertanggungjawab atas kesejahteraan bersama. Selama semua masih melihat 

kepentingan ego dan golongan, kerjasama yang baik untuk kesejahteraan 

bersama ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Dalam hal ini kesejahteraan 

bukanlah soal agama dan golongan, namun soal kemanusiaan dan dalam 

konteks NKRI adalah kemanusiaan dari setiap warga yang bernama bangsa 

Indonesia. 

 

 

 



5.3 Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian peran politik pemimpin gereja katolik perlu dikembangkan 

dengan rangkaian penelitian yang lebih luas dan mendalam dengan 

melibatkan ordo yang dinaungi oleh gereja katolik dan penelitian lebih lanjut 

ketingkat keuskupan, maupun penelitian dengan membandingkan peran 

politik pemimpin agama lain, seperti contohnya membandingkan peran 

pemimpin umat Kristen protestan maupun peran pemimpin umat islam. 


