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ABSTRAK

AGAMA DAN POLITIK 
(Studi Kasus Peran Pendeta Kristen Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

Oleh
Chandra Iswandi

Keterlibatan pendeta sebagai elit agama dalam politik menimbulkan manfaat 

bagi umat sendiri. Maka yang menjadi tugas dan tanggung jawab pendeta adalah 

bagaimana berperan dalam politik tanpa harus mengesampingkan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pemimpin umat dan juga menjalankan fungsi kenabiannya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah apakah ada peran pendeta dalam

pilkada kota Bandar Lampung, apa saja peran dan bagaimana pandangannya, tujuan 

penelitian untuk mengetahui adanya peran pendeta ketika terlibat dalam pilkada

sebagai bahan perbandingan dalam memahami politik dalam masyarakat.

Sumber data yang diperoleh dari informan yang berasal dari dua gereja yang 

berada di kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode wawancara dan 

dokumen berupa arsip dan data. Alat pengumpul data yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Data yang dikumpulkan  dianalisis 

dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendeta 

terhadap pilkada kota Bandar Lampung adalah sebagai motivator terhadap jamaatnya 

agar jamaat mampu melilih Kepala Daerah yang lebih baik dan mampu 

mengedepankan kepetintingan masyarakat. Pro kontra keterlibatan pendeta dalam 

politik juga lebih disebabkan oleh citra buruk dunia politik di mata masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 

Judul Skripsi penelitian ini adalah AGAMA Dan POLITIK (Studi Kasus 

Peran Pendeta Kristen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015).  Untuk menyamakan presepsi dalam memahami judul di atas, maka 

perlu menjelaskan beberapa kata-kata kunci yang terdapat pada judul tersebut.

Dalam agama Kristen, pendeta adalah seorang pengajar umum dalam jemaat. 

Ia memiliki kewajiban untuk menentukan suasana dalam jemaat sehingga jemaat 

dapat lebih giat memenuhi panggilannya sebagai sebuah persekutuan yang belajar-

mengajar. Selain itu, pendeta juga merupakan seorang pengajar khusus, yaitu ia harus 

melibatkan diri secara langsung sebagai seorang pengajar. Terdapat tiga wadah di 

mana pendeta dapat secara langsung mengajar, yaitu pada kelas Katekhisasi, kelas 

pendidikan teologi jemaat, dan mimbar.1 Selain sebagai pengajar kepada jamaatnya 

dalam skripsi ini juga akan lebih mendalami tentang peran pendeta terhadap pilkada 

di kota Bandar Lampung.

Pemilihan Kepala Daerah adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancalisa dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Wakil 

Kepala daerah.2

                                                            
1  S. Wismoady Wahono, P.D. Latuihamalo, F. Ukur. 1984. Tabah Melangkah STT ke 50. Jakarta. 

h.148-149
2 Ibid h.67
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B. Alasan Memilih Judul

Penelitian tentang Agama dan Politik sudah terlalu banyak diajukan dalam 

mengambil atau memilih judul sekripsi. Tetapi untuk judul yang dipilih membahas 

tentang pendeta yang menjadi seseorang dalam dunia perpolitikan. Sebab, pada 

dasarnya seseorang pendeta ialah seorang yang dianggap suci oleh kaum kristiani 

(Kristen) dan pada umumnya pendeta juga dilarang keras untuk masuk dunia Politik 

karna dianggap sebagai dunia yang kejam dan kotor, maka disini penulis akan 

meneliti Studi Kasus Peran Pendeta Kristen Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Sebagai mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik 

Islam penulis akan meneliti tentang seorang pendeta yang berkecimpung dalam dunia 

politk, akankah ada perbedaan sebelum dan sesudahnya pendeta ini masuk dalam 

dunia poltik atau bahkan sama saja, yang artinya tidak ada perubahan dalam 

kesejahteraan kaum Kristen dikarnakan dalam agama kreisten pendeta dilarang untuk 

masuk dalam dunia Politik. 

C. Latar Belakang Masalah

Situasi politik di Indonesia saat ini sering diwarnai dengan konflik 

kepentingan antar kelompok atau golongan tertentu sehingga menjauhkan hakekat 

politik yang sebenarnya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Media massa 

pun setiap harinya selalu melaporkan semakin meningkatnya kasus pelanggaran 

HAM, kasus kekerasan mengatasnamakan SARA, kasus korupsi yang merugikan 

negara dan masyarakat serta masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang melibatkan 

penguasa atau orang-orang penting didalamnya yang hingga kini kasusnya masih 

belum bisa diselesaikan. 
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Ketidak adilan yang terjadi dimasyarakat sering disebabkan oleh 

kecenderungan segelintir orang memandang kemajemukan sebagai hal yang tidak 

wajar dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang lebih sering sibuk 

memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dibanding mengurusi rakyatnya, maka 

tidaklah salah apabila bagi banyak orang menganggap politik itu kotor. Politik 

dianggap sebagai tempat berkumpulnya “serigala-serigala” yang haus akan 

kekuasaan. Namun demikian, fungsi kekuasaan untuk melayani kepentingan 

masyarakat tetap diperlukan. Kekuasaan dianggap sebagai “eksousia”, kekuatan yang 

dicangkokkan dari luar dan sebagai “dinamis”, energi yang bergerak dari dalam, 

dimana keduanya harus mampu diseimbangkan sehingga para pemegang kekuasaan 

tetap dapat diawasi dan didampingi.3

Kecendrungan dimasyarakat yang makin “alergis“ terhadap kenyataan 

kemajemukan (Pluralitas) dan pemahaman pluralisme didalam masyarakat, 

mendahukan sikap intoleransi , makin banyak dimasyarakat. Disinyalir pula bahwa 

apabila kecenderungan mempertentangkan kemajemukan terus berlanjut bukan tidak 

mungkin bangsa dan negara Indonesia akan runtuh4. 

Atas dasar pemikiran tersebut, Gereja kemudian menempatkan diri untuk hadir 

di tengah masyarakat demi menyuarakan keadilan bagi kaum yang tertindas dan 

menawarkan solusi demi menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia. Perlu dipahami bahwa gereja (baik sebagai umat atau lembaga/organisasi) 

pada hakekatnya hadir di dunia dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 

mewujudkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang damai bagi umat manusia.5

Gereja pun harus terbuka, dinamis, dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat 

                                                            
3 Yewangoe, Andreas A. Umat Kristen Menghadapi Pemilu 2009. Tabloid Berita Oikumene, Edisi 

Maret 2009, h. 4. 
4 Ibid h.74
5 Ibid.h 68
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dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis. Arah dan tujuan amanat ini kemudian 

melahirkan pemahaman yang mendalam bahwa tugas Gereja adalah 

bersekutu/persekutuan (Koinonia), bersaksi/kesaksian (Marturia) dan 

melayani/pelayanan (Diakonia) atau lebih dikenal dengan istilah Tri Tugas Gereja.

Dalam kaitannya dengan Tri Tugas Gereja maka Gereja kemudian terpanggil 

untuk menyatakan:6

1. Pembebasan dari diskriminasi, kekerasan, kemiskinan, ketidak adilan sosial, 

kebodohan, keterbelakangan, dan tekanan spiritual melalui bidang pelayanan dan 

kesehatan. 

2. Kehambaan, adanya kerelaan menjalankan tugas dengan ketaatan penuh, pantang 

menyerah, gigih memperjuangkan kebenaran, mempunyai solidaritas terhadap 

umat yang terbuang, tersingkir dan tertindas, menunjukkan kesaksian hidup yang 

rendah hati dan rela menderita bagi kepentingan orang lain ketika menyuarakan 

kebenaran dan keadilan demi masyarakat. 

3. Perdamaian (pemulihan) artinya gereja harus mampu mempelopori dan ikut serta 

melakukan aksi-aksi untuk mengatasi kebencian dan permusuhan antar golongan 

dan umat beragama, antar suku dan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

Gereja harus bisa menyatakan tugas panggilannya tersebut dalam setiap aspek 

kehidupan masyarakat diantaranya dalam bidang politik. Salah satu tugas penting 

gereja yang tidak boleh diabaikan adalah tanggung jawab politik sebab politik 

merupakan lapangan hidup manusia. 

Gereja harus terlibat di dalam pelayanan tersebut, sebab pertuanan Yesus 

mencakupi segala sesuatu, demikian keyakinan gereja. Tentu saja ini bukan 
                                                            

6 Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja, Kis. 2.41-47
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pandangan baru sama sekali, sebab dalam Alkitab dan tulisan‐tulisan bapa‐bapa gereja 

sebelumnya dapat ditemukan ajakan untuk terlibat di dalam politik. Maka ketika 

gereja sekarang melibatkan diri di dalam politik, semestinya kami berkata mengenai 

penemuan kembali tugas yang selama ini diabaikan. 

Dalam sejarah gereja, hubungan gereja dengan negara selalu saja diwarnai 

dengan konflik. Abad I-IV yang merupakan masa terbentuknya gereja, gereja selalu 

menjadi objek penganiayaan oleh penguasa kekaisaran Romawi, negara yang 

mengintervensi gereja hingga di abad pertengahan di tahun 1000 hingga akhinya 

gereja dikuasai oleh negara. Setelah tahun 1000-1500, paus sebagai pemimpin gereja 

mulai menaklukkan kekuasaan negara dan menjadi pimpinan gereja tertinggi yang 

menjadi pemegang kendali yang dapat mengintervensi negara. Pada masa ini, gereja 

menjadi haus akan kekuasaan, menjadi tegas terhadap kelompok-kelompok yang 

dianggap akan merugikan kekuasaan gereja hingga akhirnya memicu lahirnya gerakan 

reformasi dengan tokoh utamanya Marthin Luther dan Johannes Calvin, yang 

menjelaskan hubungan gereja dan negara. Gerakan reformasi inilah yang melahirkan 

aliran Kristen Protestan dan mengubah sikap warga gereja terhadap negara sehingga 

hubungan keduanya menjadi jelas, bahwa negara adalah pelindung seluruh aktifitas 

gereja.7 Gereja memandang negara sebagai persekutuan (koinonia) hidup yang 

mempunyai keterikatan satu dengan yang lain8 sehingga perlu disadari bahwa setiap 

warga gereja diutus ke dalam dunia untuk berkarya bagi dunia ini. Bertitik tolak dari 

prinsip negara demokrasi, maka peran warga negara menjadi sangat penting yaitu ikut 

mengambil bagian dalam pemerintahan negara. 

                                                            
7 Borrong, Robert P. Etika Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan 

Informasi STT   Jakarta,2006. h 16-20
8 R.M.S Gulton dan Mudiyono. Tanggung Jawab Warga Negara. Jakarta: BPK Gunung Mulia,1992.

h.2
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Gereja pun harus mengutus warga jemaatnya sebagai wakil gereja dalam 

pemerintahan sebagai wujud pelayanannya bagi masyarakat. Pengutusan ini

diibaratkan seperti domba yang di utus ke tengah-tengah serigala, maka dituntut pula 

agar warga jemaat hendaknya cerdik seperti ular tetapi tetap tulus seperti merpati. 

Dalam negara demokrasi berlaku dua prinsip yakni tiap-tiap orang adalah penting dan 

keanggotaan  adalah partisipasi. Prinsip ini merupakan embrio praktik politik praktis 

yang menempatkan sesama warga sebagai pemeran dalam pembangunan dimana di 

dalamnya gereja berperan sebagai katalisator dalam menerjemahkan dan atau

bahkan menjadi bagian dari politik itu sendiri.9

Dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara (PGIW 

Sulselra), menyimpulkan beberapa pokok pikiran dan salah satu pokok pikirannya 

tentang politik adalah : 

a. Politik adalah wahana yang wajib dimasuki Gereja untuk mendirikan tanda-tanda 

kerajaan Allah. 

b. Agar Gereja dapat turut serta mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di bidang 

politik, dibutuhkan adanya pendidikan politik bagi warga Gereja, untuk 

pembentukan sikap politik kritis. 

c. Aspirasi yang kini hidup dalam masyarakat pasca Orde Baru, seperti tuntutan 

otonomi daerah, bentuk pemerintahan dan tinjauan terhadap UUD 1945 serta 

berbagai produk hukum yang lain merupakan pertanda positif tentang kian 

mandirinya masyarakat dalam menyatakan pendapatnya di bidang politik dan 

pemerintahan.10

                                                            
9   ibid.,h.218
10 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara (PGIW Sulselra), 

Rangkuman Pokok Pikiran Peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat, Makassar: PGIW Sulselra, h. 2 
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Melalui pokok-pokok pikiran peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat 

tersebut, Gereja menunjukkan bahwa dunia politik bukanlah dunia yang terpisah 

dengan Gereja tetapi merupakan wilayah yang harus dilayani oleh Gereja untuk 

menyatakan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia ini. Walaupun begitu, wacana politik 

di kalangan umat Kristen masih menjadi hal yang kontoversi bahkan sampai saat ini.

Ada tiga kelompok sikap Kristen terhadap politik yaitu:11

1. Kelompok pendukung gereja mempelajari politik sebagai ilmu yang berguna, 

dengan alasan politik dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk 

gereja. Politik tidak dapat dipisahkan dari manusia, politik dibicarakan dalam 

Alkitab sebagai “berita keselamatan”, politik merupakan sebuah mandat bagi 

gereja dan politik memiliki pengaruh bagi “pekerjaan Tuhan” atau kegiatan 

penginjilan.

2. Kelompok anti politik, dengan alasan politik adalah sesuatu yang keras dan kejam, 

bersifat “duniawi”, tidak berkaitan dengan kegiatan agama, Alkitab tidak 

menyemangatkan orang Kristen untuk mempelajari politik dan istilah politik tidak 

terdapat dalam Alkitab.

3. Kelompok yang bersifat netral, dengan alasan politik memang perlu dipelajari 

bukan oleh gereja tapi oleh warga gereja atau perseorangan dan gereja bisa 

mempelajarinya jika mengalami keadaan tertentu yang memaksanya.

Sejak menggantikan rezim Orde Baru tahun 1998, Orde Reformasi telah 

memberikan kebebasan yang cukup signifikan bagi tumbuhnya partai-partai politik. 

Partai politik pun tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan coraknya masing-

masing. Euforia untuk berserikat dalam satu partai baik yang baru muncul maupun 

yang sudah ada juga melanda kehidupan para pendeta untuk menjadi pengurus partai, 

                                                            
11 Sibarani, Poltak.YP. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang 

relevan di Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2004 h. 50-51
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entah partai Kristen maupun partai nasionalis terbuka. Para pendeta pun ikut 

berpartisipasi dalam politik baik di partai politik maupun menjadi anggota legislatif 

dan eksekutif. 

Keterlibatan para pendeta dalam politik pun telah menimbulkan perdebatan 

dalam kehidupan warga gereja sendiri, sebagian warga gereja yang setuju pendeta 

terlibat politik karena memandang pendeta sebagai pemimpin umat yang mempunyai 

wawasan yang luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam masyarakat 

termasuk politik dan selalu merelasikannya dengan panggilan gereja yaitu menjadi 

Garam dan Terang Dunia dan ikut serta dalam usaha mensejahterakan masyarakat. 

Pendeta dipandang memiliki potensi untuk menjadi seorang politisi yang ideal dalam 

tanggung  jawab imannya kepada Tuhan dan tanggung jawab moral kepada seluruh 

rakyat dan bangsa Indonesia. Perannya kemudian adalah menyuarakan dan 

memberlakukan kebenaran, keadilan dan kasih. Hal ini menjadi relevan dengan tujuan 

politik yang murni dalam negara yang seharusnya dilakukan oleh para politisi. 

Keterlibatan pendeta dalam politik kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan 

SSA AM XXI Nomor : 16/KEP/SSA-XXI/GT/VII/2001 tentang Peraturan Umum 

Gereja Toraja pasal 18 tentang Gereja dan Politik,12 dimana isinya menyebutkan 

bahwa pendeta dapat terlibat aktif dalam politik jika mengajukan cuti di luar 

tanggungan gereja (emeritus sementara), meskipun sebaiknya demi mengoptimalkan 

peran politiknya, seorang pendeta tidak terlibat penuh dalam dunia politik. Peran 

politik pendeta hanya sebatas sebagai warga negara yang memiliki hak suara dalam 

setiap pemilihan umum maupun sebagai penasehat pribadi bagi warga gereja yang 

berpartisipasi aktif dalam politik. 

                                                            
12 Keputusan sidang sinode am xxii gereja toraja nomor:16/kep/ssa-xxii/gt/vii/2006 tentang teologi, 

ketenagaan, dan kegerejaan yang ditetapkan pada sidang sinode gereja toraja ke xxii di jakarta pada 6 juli 2006.
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Warga gereja yang tidak setuju menganggap pendeta yang terlibat dalam 

politik, praktis memilih salah satu partai/golongan politik, pendeta dianggap tidak 

mampu lagi membina warga jemaatnya dalam aktifitas politik yang berbeda-beda dan 

berpotensial meruntuhkan idealisme dan semangat profetik pendeta yang mencoba 

terlibat didalamnya. Dunia politik merupakan tanggung jawab warga gereja itu 

sendiri.  Ketidakpercayaan umat Kristiani pada para tokoh politik yang dinilai “kotor” 

yang kemudian menyebabkan pemikiran bahwa pendeta atau hamba Allah tidak 

pantas berpartisipasi dalam politik. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peran pendeta kemudian menjadi sangat 

menentukan partisipasi umat Kristen dalam politik dan menciptakan perubahan dalam 

pemerintahan di Indonesia yang dianggap korup dan tidak memihak kepada 

masyarakat. Pendeta pun harus menjadi pemerhati politik sehingga umat akan ikut 

tergugah untuk berpartisipasi. Umat juga harus diberikan pemahaman yang benar 

tentangnya pentingnya politik karena menyangkut nasib bangsa dan seluruh rakyat. 

Pendeta juga harus terbebani dengan keberadaan para politisi sebagai pembuat 

kebijakan dalam negara. Berdasarkan pemikiran ini penulis tertantang untuk 

mengangkat persoalan politik yang melibatkan para pendeta dalam politik, sebagai 

wujud nyata pelayanannya dan tanggung jawab imannya kepada Allah serta tanggung  

jawab morilnya kepada masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan 

umum,sehingga penulis terinspirasi untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan 

judul “AGAMA DAN POLITIK” dan sub judul (Studi Kasus Peran Pendeta Kristen 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015).
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Konsep Politik Dalam Agama Kristen Protestan?

2. Bagaimana Peran Pendeta Kristen Protestan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015?

3. Bagaimana Pandangan Jamaat Kristen Protestan Terhadap Peran Politik Pendeta 

dalam Pilkada?

E. Batasan Masalah

Batasan  masalah  dalam  penelitian ini diperlukan untuk membatasi agar tidak  

terlalu luas sehingga peneliti lebih fokus untuk melakukan penelitian. Dalam  

penelitian  ini  penulis  membuat batasan masalah pada ruang lingkup yang  akan 

diamati,  maka  penulis  hanya  meneliti Tentang Peran Pendeta Kristen Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah di Bandar Lampung. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Peran Pendeta terhadap pemilihan Kepala Dearah Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai Motivator kepada umat Kristian untuk memilih pemimpin yang 

tegas dan mampu mensejahterakan masyarakat.

2.  Manfaat Penelitian  

a) Menunjukkan adanya perubahan peran pendeta ketika terlibat dalam pilkada 

kota Bandar Lampung tahun 2015                     
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b) Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk 

perkembangan keilmuan.

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian

2. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti penelitian bersifat 

memberikan gambaran objektif dari objek penelitian13. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif riset yang 

mengklasifiksikan data yang bersifat kualitatif.

3. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research).Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau wawancara pada responden.Penelitian ini 

bertempat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar  Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumetasi

Teknik Dokumentasi merupakan cara mengumpulin data yang tidak 

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui 

dokumentasi berupa buku, surat, laporan, notilen rapat dan dokumen 

lainnya.14

                                                            
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodoligi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, cet.  Ke-7, h. 29
14 Ir. M. Iqbal Hasan, M.M, op. cit., h. 87
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b. Metode Wawancara (Interview)

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan 

dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.15 Secara 

substansi wawancara adalah sarana utama untuk mencari  informasi 

mengenai penelitian yang akan di bahas secara akurat.

Interview ditujukan kepada Pdt Egbert Parasian Sihombing, S.Th. 

M.Nim, Ketua majlis jemaat GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat) 

Lampung dikecamatan Tanjung karang Pusat, Bandar Lampung. Metode ini 

sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan   

sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, adapun jenis interviewnya 

menggunakan teknik inetrview mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif.  Analisis kualitatif adalah “menggambarkan dengan kata-kata atau  

kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut katogori untuk diambil secara 

kesimpulan.”16

H. Tinjauan Pustaka

a. Kekuasaan dianggap sebagai “eksousia”, kekuatan yang dicangkokkan dari luar 

dan sebagai “dinamis”, energi yang bergerak dari dalam, dimana keduanya harus 

mampu diseimbangkan sehingga para pemegang kekuasaan tetap dapat diawasi 

dan didampingi. Diambil dari buku Umat Kristen Menghadapi Pemilu 2009. 

                                                            
15 Ibid, h. 85
16 Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1998, h. 

133
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Tabloid Berita Oikumene, Edisi Maret 2009, hlm. 4. Karangan Andreas A. 

Yewangoe.

b. Perlu dipahami bahwa gereja (baik sebagai umat atau lembaga/organisasi) pada 

hakekatnya hadir di dunia dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 

mewujudkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang damai bagi umat 

manusia. Diambil dari skripsi yang berjudul Studi Tentang Reflekdi Teologi 

Terhadap peran Pendera Dalam Politik.

c. Gerakan reformasi inilah yang melahirkan aliran Kristen Protestan dan mengubah 

sikap warga gereja terhadap negara sehingga hubungan keduanya menjadi jelas, 

bahwa negara adalah pelindung seluruh aktifitas gereja. Diambil dari buku Etika 

Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi 

STT   Jakarta,2006. hlm 16-20 karangan Robert P. Borrong.

d. Tiga kelompok sikap Kristen terhadap politik. Diambil dari buku Bolehkah Gereja 

Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang relevan di Indonesia). 

Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2004. Poltak.YP. Sibarani.
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BAB II

MENGENAL BERAGAM PERAN PENDETA DALAM KEHIDUPAN UMAT 
KRISTEN

A. Pengertian Pendeta Sebagai Tokoh Agama Kristen

Pendeta (Dewanagari: pa��it) adalah sebutan bagi pemimpin agama. Kata 

pendeta (Sanskerta: Pandita) berarti brahmana atau guru agama Hindu atau Buddha.17

Dalam agama Kristen, pendeta adalah seorang pengajar umum dalam jemaat, ia 

memiliki kewajiban untuk menentukan suasana dalam jemaat sehingga jemaat dapat 

lebih giat memenuhi panggilannya sebagai sebuah persekutuan yang belajar-

mengajar. Menurut G.D. Dahlenburg, pendeta adalah seorang hamba yang diutus 

Tuhan untuk melayani dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan 

untuk menyampaikan injil kebenaran kepada semua orang.18

Kata „�Pendeta” tidak ditemukan dalam Alkitab. Alexander Strauch 

menyebutkan bahwa kata Pendeta diambil dari luar kekristenan untuk memberikan 

nama kepada seorang gembala tunggal atau senior yang berkuasa.19 Kata pendeta 

dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang pandai, pertapa 

(dalam cerita-cerita kuno), pemuka, pemimpin atau guru agama.20 Pendeta adalah 

sebutan bagi pemimpin agama. 

Pendeta terpanggil untuk menjalankan pekerjaan pelayanan di dalam gereja 

atau suatu jemaat tertentu. Pekerjaan pelayanan itu antara lain memeberitakan Firman 

Tuhan, melayani sakramen yang diakui oleh gereja atau jemaat tersebut dan tugas-

tugas pastoral atau pengembalaan lainnya. Selain itu pendeta juga merupakan 

pemimpin dalam jemaat. Menurut Notohamidjojo pemimpin adalah orang dewasa 

                                                            
17 Mohammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Surakarta: Dahara Prize,1986)
18 Dahlenburg, G.D, Apakah Pendeta Itu?, (Jakarta: BPK.Gunung Mulia 1999), h.73.
19 Alexander Strauch, Manakah Yang Alkitabiah: Kepenatuaan atau Kependetaan (Yogyakarta: Andi, 

1992), h.179.
20 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

edisi kedua (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), h.747
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dengan wibawanya berusaha untuk mencapai tujuan organisasiniya atas dasar 

kerjasama yang baik menurut peraturan yang ditetapkan bersama serta kebijaksanaan 

yang sewajarnya untuk mencapai tujuan.21 Dahlenburg berpendapat bahwa Pendeta 

dipanggil oleh gereja (sinode) untuk melayani di jemaat tertentu juga sebagai seorang 

penilik/episkopos.22 Ia juga mengutip pernyataan Luther: “kalau kita orang Kristen, 

maka kita semua adalah Pendeta”. Tetapi pendeta-pendeta yang kita panggil untuk 

melayani atas nama kita dan jabatan mereka sebagai pendeta merupakan suatu 

pelayanan saja.23 Karena tidak semua orang mampu dan boleh berkhotbah, mengajar, 

memimpin, maka harus ada orang yang dipercayakan dan diutus dengan doa dan 

penumpangan tangan di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kemudian memegang 

jabatan sebagai pendeta. Dalam menjalankan tugasnya bukan untuk kepentingan 

jabatan tersebut melainkan untuk melayani semua anggota yang lain. Jabatan pendeta 

dalam Alkitab tidak ada, yang ada hanyalah pengajar atau penilik jemaat. Hal tersebut 

dijelaskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, (Efesus 4:11-12). 

Tugas pemberitaan dan pengajaran Firman Tuhan diperintahkan oleh Yesus dalam 

Matius 28: 19-20. Dalam Kisah para Rasul juga terdapat pesan yang berhubungan 

dengan pengajaran dan pemberitaan Firman Tuhan (Kis. 20:28)

Pendeta adalah seorang pengajar umum dalam jemaat. Ia memiliki kewajiban 

untuk menentukan suasana dalam jemaat sehingga jemaat dapat lebih giat memenuhi 

panggilannya sebagai sebuah persekutuan yang belajar-mengajar. Selain itu, pendeta 

juga merupakan seorang pengajar khusus, yaitu ia harus melibatkan diri secara 

langsung sebagai seorang pengajar. Terdapat tiga wadah di mana pendeta dapat secara 

langsung mengajar, yaitu pada kelas Katekhisasi, kelas pendidikan teologi jemaat, dan 

                                                            
21 O. Notohamidjojo, Kreativitas yang Bertanggung Jawab (Salatiga: LPIS, IKIP Kristen Satyawacana, 

Bagian II, 1973), h 386
22 G.D.Dahlenburg, Siapakah Pendeta Itu (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999),h.17
23 Ibid, h.9
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mimbar.24  Selain itu Pendeta adalah seorang pemuka/pemimpin agama atau jemaah 

(agama Hindu atau Protestan); rohaniwan; guru agama. 

Mengingat itu, bolehlah kita dengan berani dan penuh kepercayaan pada 

Tuhan mengajarkan segala kebenaran yang indah-mulia mengenai iman kristen 

didalam khotbah kita. Kita sendiri harus yakin bahwa inilah pengetahuan yang 

terpentiing , yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia didalam dunia ini. Tak ada 

seorang guru pada sekolah lanjutan atau seorang guru besar di universitas yang 

mengajarkan pokok terpenting ini tentang Firman Tuhan karena Pendeta 

mengajarkan / berkhotbah tentang Firman Tuhan yang berpokok pada perkara-perkara 

abadi, khotbah kita menyampaikan pengetahuan tentang Allah dengan rancangan 

keselamatanNya, khotbah kita memasukan jemaat kedalam persekutuan dengan 

Tuhan dan Roh dan FirmanNya, khotbah kita mengarahkan manusia untuk 

mangabadikan segenap hidup kepada pelayananNya.25

Untuk itulah seorang Pendeta dituntut untuk menunaikan tugas dan harus 

layak menyampaikan Firman Tuhan itu dengan keperibadiannya. Seperti yang 

dinasihatkan Paulus kepada Timotius, yang berbunyi: “Usahakanlah supaya engkau 

layak dihadapan Allah, sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang 

memberitakan perkataan kebenaran itu” (2 Timotius 2 : 15). Paulus menasehati 

dengan maskud tertentu, agar ia mengajar orang lain pula karena ia dapat dikatakan 

menjadi teladan bagi banyak orang khusus kristen.

Menjadi Pendeta adalah menjadi “hamba”.26 Menjadi pendeta adalah 

menjadi “budak” (slaves) atas orang lain. Dan yang terbesar dari seorang pendeta 

adalah ketika ia berhasil melayani dan mau menjadi “jongos” (baca: budak) bagi 
                                                            

24 S. Wismoady Wahono, P.D. Latuihamalo, F. Ukur. 1984. Tabah Melangkah STT ke 50. Jakarta: STT 
Jakarta. h.148-149.

25 Ibid h.63
26 Ibid h. 97
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orang lain. Itu semua adalah definisi k versi Sang Pemimpin-Hamba Sejati. Dan Dia 

tidak sekedar mendefinisikan, tetapi juga menjadi model yang nyata bagi definisi 

kepemimpin/pelayanan-Nya tersebut: ”Anak Manusia juga datang bukan untuk 

dilayani, melainkan untuk melayani”

B. Peran Pendeta Dalam Budaya Keagamaan

Injil diberitakan ditengah-tengah dunia yang penuh kebudayaan yang bentuknya 

dapat diumpamakan seperti kue lapis. Lapisan-lapisan kebudayaan itu misalnya di 

Indonesia terdiri darilapisan yang diwarnai oleh agama pribumi, Hinduisme, 

Buddhisme, Islam, Kristen dan terakhir modernisme. Intensitas pengaruh itu berbeda 

satu dengan lain bergantung pada etnografis,geografis dan sejarah masing-masing 

wilayah. Tetapi bagaimanapun Injil yang diberitakan itu tetapberhadapan dengan 

kebudayaan bangsa-bangsa dan suku-suku. Dalam pertemuan injil dan kebudayaan 

tersebut, secara khusus adalah dengan unsur-unsurkebudayaan yang pasti terdapat 

dalam semua kebudayaan yang dinamai unsur kebudayaanuniversal, terdiri dari :

Sistem relegi dan upacara keagamaan, Sistem dan organisasi masyarakat, 

Sistem pengetahuan, Sistem bahasa, Sistem Kesenian, Sistem Mata pencaharian, dan 

Sistem teknologi. Lapisan-lapisan kebudayaan itu tidak statis, masing-masing saling 

berpenetarasi, maka unsur kebudayaan yang universal itu selalu berada dalam 

perubahan.

Demikianlah Injil selalu berhadapan dengan unsur-unsur kebudayaan tersebut 

dengan membawa nilai Injil secara khusus dengan sistem religi,sistem pengetahuan, 

kesenian dan mata pencaharian. Sewaktu Yesus memberitakan Injil, Ia ditentang oleh 

Yudaisme dalam soal-soal doktrin dan kesucian,perkawinan,sistem ekonomi yang 

berlandaskan usaha kerja, sedang Injil menekankan anugerahAllah sebagai jaminan 
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kehidupan tentangkasih dan keadilan yang menentanghukum balas-membalas.27 Hal 

yang sama terjadi setelah Injil dibawa keluar Israel ke masyarakat Hellenisme dan 

Romawi.Injil menentang absolutisme kekaisaran romawi dimana kaisar dianggap dan 

dipuja sebagai Tuhandan agama rakyat yang politheistis dan hubungan seksual 

termasuk dalam sistem religi yangmembuat tata susila yang permissif, sini tari yang 

membangkitkan birahi dan bentuk-bentuk olahraga yang tidak manusiawi. Oleh sebab 

itu gereja tidak dapat tidak harus menentukan sikapterhadap kebudayaan yang 

dihadapinya.

Gereja mengadopsi tatanan dalihan na tolu tau sangkep si telu tersebut dengan 

mencopot unsurmythologisnya dan menanamkan nilai-nilai etis agama Kristen 

kedalamnya agar peran masing-masing unsur lebih rasional dan fungsional. Hal yang 

sama dilakukan gerja-gereja dalam kebudayaan setempat di Indonesia antara lain gereja 

diAmbon mengadopsi tatanan “pela gandong” yaitu suatu ikatan sosial masyarakat 

berdasarkan ikrarnenek moyang pada waktu yang tidak diketahui lagi, tetapi tetap 

diteruskan kepada generasi-generasi seterusnya tanpa membedakan agama yang 

merekla anut. Kepatuhan orang terhadap tatanan dalihan na tolu maupun pela gandong 

tersebut bukan semata-mata oleh ikatan hukum, tapi mengandung nilai-nilai moral dan 

oleh sebab itu kepatuhan tersebutbersifat devasi atau ibadah dan orang yang 

melanggarnya dikategorikan sebagai pelanggar moral.Dapatlah kita simpulkan bahwa 

sikap gereja terhadap kebudayaan adalah:

1. Gereja menentang kebudayaan khususnya terhadap unsur-unsur yang secara 

total bertentangan dengan Injil,umpamanya terhadap kultus agama, suku dan 

tata kehidupanyang tidak membangun seperti poligami, perjudian, 

perhambaan.

                                                            
27 Mattius 5 : 38-48.



19

2. Menerima unsur-unsur kebudayaan yang bersesuaian dengan Injil dan 

bermanfaat bagi kehidupan.

3. Menerima unsur-unsur kebudayaan tertentu dan mentransformasikannya 

dengan Injil umpamanya tata perkawinan, seni tari dan lain-lain sehingga 

dapat menjadi sarana Injil untuk membangun iman dan kehidupan.

Sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, hingga kita baru saja melewati Pilkada 

Kota Bandar Lampung yang sarat juga dengan penampakkan tarik-menarik 

kepentingan di ranah gereja dan budaya. Banyak bantuan mengalir ke gereja-gereja 

ataupun jemaat-jemaat. Rumah Tua di kampung-kampung ramai menerima tamu-

tamu yang datang dari luar kampung. Visi dan Misi para Kandidat, secara gamblang 

mengusung tema-tema iman dan budaya. Demikian pula para pejabat selalu diterima 

dengan ritual adat dan keagamaan dalam acara-acara penyambutan. Tidak secara 

kebetulan kenyataan ini berlangsung. Satu hal yang menarik, dapatlah dikatakan kita 

semua sepakat bahwa gereja dan budaya memiliki potensi emosional yang dapat 

menghasilkan kekuatan/daya dorong (spirit) untuk mencapai tujuan tertentu, yang bisa 

saja diperuntukkan bagi sesorang, kelompok tertentu, ataupun kepentingan banyak 

orang. Potensi emosional tersebut bisa saja positif, tetapi juga negatif. Karena itu, 

mestinya dikelola secara arif terkait dengan kepentingan kekuasaan yang akan 

membangun kesejahteraan rakyat yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Rias Rasijd, penggagas UU 32 tahun 2004,28 pernah mengatakan, esensi dari 

otonomisasi daerah adalah bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengakomodir 

berbagai potensi masyarakat guna membangun kemandirian daerahnya. Proses 

                                                            
28 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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mencapai kemandirian daerah dimaksud, mestinya disertai dengan kemampuan untuk 

mengelola potensi-potensi di daerahnya. Dalam Bab I Ketentun Umum Pasal 1 point 

6 UU 32 tahun 2004 dijelaskan :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.29 Gereja dalam pengertian organis dan organisasi/lembaga 

keagamaan adalah bagian dari potensi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten 

Maluku Barat Daya. Dalam pengertian itu, gereja menempatkan diri sebagai mitra 

Pemerintah, mengusahakan dan memperjuangkan kemandirian daerah otonom yang 

bermuara pada kesejahteraan rakyat. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) 

mengamanatkan peran gereja yang pro aktif, mencakup peran warga gereja, dengan 

berbagai latar belakang sosial-budaya, ekonomi, dll. 

Memasuki tahun ketiga perjuangan mensejahterahkan masyarakat Kota 

Bandar Lampung, hendaknya segenap potensi masyarakat dapat belajar dari 

pengalaman daerah lain dan mengevaluasi berbagai upaya bersama dengan sejumlah 

tantangan yang dihadapi.30 Yang pasti, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Apakah 

perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bandar Lampung yang masih 

kental kehidupan keagamaan dan budaya akan bergeser ditengah jalan, bahkan 

dibunuh oleh praktek-praktek Korupsi, Kolusi, nepotisme ? Ataukah gemerlapnya 

pembangunan dusun, desa, kota-kota baru di wilayah Maluku Barat Daya akan 
                                                            

29 Ibid h.56
30 Giddens, Anthony. 2003. Masyarakat Post-Tradisional (edisi bahasa Indonesia). Yogyakarta : 

IRCiSoD.



21

disertai dengan penghancuran nilai-nilai etik-moral dalam tatanan kehidupan 

masyarakat ? 

Sikap Etik-Moral tanpa mengabaikan aspek transedentalnya, Gereja (=agama-

agama) menghadirkan dirinya dalam kehidupan manusia sebagai suatu realitas 

sosial.31 Agama-agama mestinya membumi, dan tidak menjadi bangunan 

dogma/doktrin semata, sehingga bermanfaat bagi manusia dan alam ciptaan Tuhan. 

Kurang lebih ada 4 masalah besar yang sementara dihadapi dunia dan agama-agama, 

yakni :32

1. Globalisasi yang dapat berpotensi kehancuran identitas masyarakat lokal

2. Fundamentalisme agama-agama yang melahirkan fanatik sempit sekaligus      

penolakan pluralitas. 

3. Keruntuhan etik-moral di tengah gemerlapnya kemajuan agama-agama.

4. Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi bagi kepentingan 

pembangunan. 

Menyadari, begitu luasnya cakupan nilai-nilai keagamaan, sehingga paparan 

ini akan dibatasi pada peran gereja (=agama) terhadap nilai etik-moral spiritual yang 

menjadi masalah mendasar serta kursial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana 

agama-agama tidak dapat “cuci tangan”. Sikap etik-moral terkait dengan sikap yang 

didasarkan pada apa yang benar dan apa yang salah atau apa yang baik dan apa yang 

jahat. Tentunya, apa yang benar terkait dengan standar tertentu (=agama) yang 

mencakup sejumlah nilai ditetapkan/mutlak/yang berlaku/dipedomani dalam 

kehidupan manusia. Standar keagamaan tersebut mengandung daya/kemampuan 

gerak (spirit) yang melahirkan keputusan serta membentuk sikap. 

                                                            
31 Saptomo, Ade. 2010. Hukum dan Kearifan Lokal, revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta : 

Gramedia Widiasarana.
32 Ibid h.62



22

Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam berbagai bentuk 

penulisan; narasi, hukum, hikmat, nyanyian, puisi, nubuat, silsilah, perumpamaan, 

surat, wahyu, mengandung sejumlah nilai keagamaan.33 Dalam pengertian ini, Alkitab 

mengandung konsep/gagasan dasar mengenai penghargaan tertinggi yang diyakini 

oleh umat menyangkut hal-hal yang besifat suci dan menjadi pedoman bagi tingkah 

laku/pembentukan sikap.34 Umat Israel menempatkan Hukum Taurat sebagai konsep 

dasar untuk membangun kehidupan sebagai umat Allah (Ul. 5:1-22). Demikian pula, 

Kekristenan dan Hukum Kasih (Mat. 22:37; Mrk. 12:30-31; Luk. 10:27). Dan 

tentunya masih banyak konsep dasar seperti penciptaan, keselamatan, Kerajaan Allah, 

dll. Konsep-konsep dasar dimaksud membidani nilai-nilai seperti, ketatatan, 

kesetiaan, kekudusan, kasih, persekutuan, keadilan, pengorbanan, pengampunan, 

kemanusiaan, dll.

Dalam kebersamaan dengan gereja-gereja dan agama-agama, GPIB dalam 

Pola Induk Pelayanan/Rencana Induk Pengembangan Pelayanan 2005-2015 

mengemban Visi dan Misi Pelayanan:35

Visi Pelayanan 

Terwujudnya orang beriman yang berkualitas, terbuka, maju, mandiri dalam 

segala aspek kehidupan, dan memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan dengan 

orang-orang lain dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, serta tanpa pandang 

denominasi gereja, jenis kelamin, suku, bangsa, budaya dan agama, turut 

berperanserta bersama-sama untuk mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah, yaitu 

                                                            
33 Wright, Christopher. 1995. Hidup Sebagai Umat Allah, Etika Perjanjian Lama. Jakarta : BPK 

Gunung Mulia.
34Ibid h.87
35 Pola Induk Pelayanan/Rencana Induk Pengembangan Pelayanan GPIB 2005-2015.
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tanda-tanda cinta kasih, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, perdamaian, keutuhan 

ciptaan, dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan Allah.

Misi Pelayanan 

Mendidik, membina, membangun, dan memberdayakan jemaat setempat atau 

umat dan orang-orang lain menjadi manusia beriman yang berkualitas, maju, mandiri, 

terbuka serta memiliki rasa kebersamaan dan kesetia kawanan dalam kehidupan 

bergereja dan bermasyarakat, sehingga mereka dapat bersama-sama turut 

berperanserta dalam misi pembebasan dan penyelamatan Allah melalui pelayanan 

yang holistik. Pelayanan holistik itu mencakup seluruh aspek hidup manusia; aspek 

ritual, kelembagaan, sosio-etis, jasmani-rohani, sosial-ekonomi-politik-budaya, dan 

ekologi.

Visi dan Misi Pelayanan ini akan diwujudkan melalui pembentukan dan 

pencapaian Tiga Profil GPIB; Keumatan, Kelembagaan dan Pelayan.36 Pembentukan 

kapasitas umat meliputi ketangguhan dan kematangan secara teologis, moral-etis, 

sosial, kultural, ekonomis, politik, pluralistik, toleran, dialogis, manusiawi. Kapasitas 

kelembagaan meliputi; berperan dalam praktis sosial, hubungan antar-lini organisasi 

(strategi lewel, middel line, techno structure, support staff dan operation). Sedangkan, 

Kapasitas Pelayan meliputi kesadaran panggilan dan pengutusan, berwawasan 

pluralisme, memiliki kepekaan sosial, beretika kepemimpinan Kristen. Untuk 

mewujudkan sikap etis-moral Kristen terus dikembangkan pembinaan dan pendidikan 

melalui wadah dan organisasi gerejawi, Katekiasi sebagai lembaga Pendidikan Formal 

Gereja (PFG). 

                                                            
36 Ibid h.102
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Dalam kesadaran ini, maka ada dua hal yang mendasar:37

1. Gereja haruslah mengupayakan adanya kesadaran umat untuk 

mewujuknyatakan sikap etik-moral dalam kehidupan sehari-hari, ketimbang 

“terpenjara” dalam debat dogmatika yang menarik keluar gereja (=agama-

agama) dari dalam realitas penyelamatan Allah bagi manusia dan alam .

2. Gereja juga memiliki peran sebagai pengawal bagi tumbuhnya sikap etik-

moral dalam kehidupan masyarakat. Peran ini sekaligus menempatkan gereja 

(=agama-agama) sebagai institusi yang memiliki fungsi kritik sosial di tengah 

kenyataan mewabahnya berbagai penyakit sosial (KKN, Narkoba, Miras, 

HIV/AIDS, ketidakadilan struktur, pengrusakan lingkungan hidup, dsbnya).

Agama Kristen, dengan Yesus dan murid-murid-Nya sebagai pelopor, muncul 

di daerah dan masyarakat Palestina-Israel. Kemudian, ia dikembangkan atau 

berkembang juga di dalam masyarakat Yunani-Romawi yang secara kuat dipengaruhi 

oleh budaya hellenis (alam pikiran Yunani). Sebelum datang ke Indonesia, agama 

Kristen hellenis itu sudah melalui masyarakat dan budaya Romawi-Eropah. Tentu, 

sedikit banyak unsu-unsur dan nilai-nilai seni dan budaya keagamaan masyarakat 

tersebut ada dan atau bahkan mewarnai agama Kristen sampai ia masuk ke Indonesia 

dan hingga sekarang ini. Unsur dan nilai seni dan budaya ini tentu memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter komunitas dan paham-paham dan praktek 

keagamaan Kristen. Nilai-nilai warisan ini dalam pemahaman dan prakteknya 

berhadapan dan berbaur dengan berbagai unsur dan nilai seni dan budaya lokal 

(Indonesia) di mana agama Kristen itu berada. Di dalam kenyataan, nilai-nilai warisan 

itu tidak selalu cocok dengan kebudayaan lokal ini.

                                                            
37 Education Series, Bertheologi Dengan Kebudayaan-Kebudayaan Asia. 1988. Singapore : Lent.
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Dalam pengertian hurufiah, seni menunjuk kepada kecakapan mencipta dan 

hasil cipta manusia yang indah yang dapat dinikmati dengan mengesankan, seperti 

karya musik, sastra, lukisan, ukir-ukiran dan tata boga. Budaya dipahami sebagai 

pikiran, akal budi, pola pikir, kebiasaan atau adat istiadat. Dalam pemahaman penulis, 

budaya yang dimaksudkan dalam judul itu lebih menyangkut adat-istiadat. Namun 

pembahasan di bawah akan memperlihatkan unsur-unsur budaya yang lain yaitu pola 

pikir dan corak pandangan manusia.

Di bawah ini akan disajikan unsur-unsur atau nilai-nilai seni dan budaya 

keagamaan Kristen warisan, yang berasal dari daerah dan masyarakat dari mana 

kekristenan itu pernah ada dan dikembangkan, dan diperhadapkan dengan unsur-unsur 

dan nilai-nilai keagamaan lokal. Secara khusus, akan diperlihatkan bagaimana itu 

berada dan dipergunakan, dan apakah ia berguna atau tidak bagi pertumbuhan gereja 

atau bagi pertumbuhan iman (kepribadian, intlektualitas, sikap dan prilaku) warga 

gereja.

Dikatakan di atas bahwa agama sebagai sebuah sistem terbentuk dari unsur 

utama keagamaan atau rasa dan pikiran beragama (yaitu spiritualitas, kerokhanian 

atau kebathinan), dan unsur-unsur kebudayaan (seni dan budaya). Rasa dan pikiran 

keagamaan itu terungkap dalam pengakuan iman bahwa ada mahluk dan dunia lain 

yang tidak kelihatan dan yang memiliki kekuatan yang lebih dari pada manusia. Ia 

adalah mahluk supra-natural yang mendiami dunia supranatural tapi yang 

kekuasaannya menyangkut dunia natural ini. Oknum atau kekuatan lain ini dipercayai 

ada. Tidak dapat tidak, Ia ada dan manusia tidak dapat tidak mengakuiNya.38

                                                            
38 Arti YHWH dalam Perjanjian Lama adalah “Aku ada yang Aku ada”.
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Dalam Agama-agama umumnya, oknum ini mewujud dalam berbagai 

penampilan. Umumnya, pada agama-agama primitif, Ia dipahami berwujud pada 

kekuatan-kekuatan alam.39 Di dalam agama-agama besa, oknum itu dikenal sebagai 

dewa/dewi, Allah atau Tuhan. 

Kepercayaan atau iman atau penghayatan kepada mahluk supra-natural 

(Tuhan) ini lalu mendorong manusia berkarya dan menghasilkan baik konsep-konsep 

tentang Tuhan, dunia, manusia, dsb, yang beredar secara lisan dan tulisan, dan 

menghasilkan bentuk ibadah kepadaNya. Dalam hal-hal tertentu konsep dan praktek 

itu menggunakan unsur atau hasil karya seni dan budaya. Unsur-unsur seni 

keagamaan yang dimaksud di sini antara lain:

1. Tulisan-tulisan prosa, sajak-puisi, hikmat dan wejangan

2. Mantra atau doa dengan kata-kata yang sudah tersusun (yang dipakai dalam liturgi)

yang berfungsi untuk menyembah, memuja dan memohon kepada Tuhan

3. Ungkapan pujian atau sembahan dalam bentuk tulisan dan nyanyian (seperti 

Mazmur dan lagu-lagu yang diiringi musik)

4. Benda-benda yang merupakan simbol sesuatu, seperti patung dalam bentuk mahluk

khusus, manusia dan hewan), salib, gambar-gambar tokoh dalam agama, gambar 

yang bermakna khusus, seperti ikan, bintang, api, obor, dsb;

5. Benda-benda magis, yang dianggap memiliki kekuatan magis yang biasanya 

dihubungkan dengan oknum ilahi atau tokoh supernatural atau manusia yang 

memiliki kekuatan supernatural) 

6. busana keagamaan yang menandakan identitas, status, jabatan atau pekerjaan 

dalam komunitas agama itu. 

                                                            
39 Dalam agama-agama primitif atau agama suku, oknum atau kekuatan-kekuatan alam ini diberi nama 

yang kemudian menjadi nama dewa atau dewi, seperti Dewa Syiwa, Wishnu dan Dewi Sri.
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Unsur-unsur budaya dalam agama umumnya berhubungan dengan pikiran, 

pola pikir, kebiasaan atau adat-istiadat. Pikiran religius tampak dalam pola pikir yang 

menjadi dasar ajaran-ajaran teologis dogmatis yang menjadi ciri-ciri umum agama, 

seperti40:

1. Mitos/mitologis, yang mempercayai dan mengakui bahwa segala sesuatu yang  

ada di dunia ini ada karena ada penyebabnya atau ada yang menciptakannya, 

dan itu terjadi pada awal kehidupan dunia ini. Mitos atau mite menjadi rujukan 

terhadapsegala sesuatu yang ada, baik materi (dunia dan segala isinya) 

maupun nilai-nilaimoral-etis dan aturan-aturan atau hukum.

2. Dinamisme dan animisme, yang mempercayai bahwa di dalam benda atau 

mahluk ertentu ada kekuatan, baik yang tidak berpribadi maupun yang 

berpribadi.

3. Theisme (pantheisme, politheisme dan monotheisme), atau kepercayaan 

kepada ilah-ilah atau penguasa-penguasa jagat raya yang memiliki kekuatan 

jauh melebihi manusia. Tokoh-tokoh ilahiah ini disembah, dipuja dan ditakuti 

karena mereka dapat“memberi berkat atau kutuk”. 

4. Spiritisme dan eksorsisme, paham tentang adanya mahluk dan dunia roh, 

khususnya dalam hal ini roh-roh atau arwah leluhur atau orang yang sudah 

meninggal yang dapat mempengaruhi manusia; juga adanya teori dan cara 

menguasai atau mengusirnya.

5. Magisme, bahwa ada kekuatan-kekuatan di dalam benda atau mahluk tertentu 

yang dapat dimanfaatkan, baik untuk kebaikan (magi putih) maupun untuk 

kejahatan (magi hitam). Ini khususnya tampak pada praktek perdukunan.

                                                            
40 Ibid, h.87



28

Ciri-ciri khusus yang merupakan hasil budaya tertentu yang terus menerus 

dipakai karena dianggap sebagai bagian dari ajaran agama antara lain41:

1. Formalisme, yang mengutamakan bentuk atau format agama yang 

ditampakkan oleh bentuk-bentuk ajaran dan upacara yang formal dan 

baku. Formalisme mengakibatkan eksklusifisme dan rasa superior.

2. Legalisme, yang memahami bahwa agama mengandung kapasitas-

kapasitas dan kewibawaan hukum; atau agama menjadi hukum, sehingga 

apa yang diajarkan atau diatur oleh agama merupakan keharusan.

3. Paternalisme, paham yang menganggap laki-laki atau sang bapak 

memiliki peran yang utama, melebihi pihak lain (wanita, ibu dan anak-

anak)

4. Diskriminasi gender, yang mengutamakan kaum lelaki sebagai pihak yang 

melebihi drajat dan kemampuan lebih tinggi dari pada wanita.

5. Moralisme sosial, yang menekankan nilai-nilai moral yang dianut 

masyarakat di tempat di mana agama atau budaya itu muncul (seperti 

konsep monogami, poligami, boleh dan tidak boleh cerai).

6. Paham theodisi, yang memahami bahwa orang yang menderita pasti 

sedang dihukum oleh Tuhan; bahwa penderitaan yang dialaminya adalah 

bentuk penghukuman Tuhan karena dosanya (yang lalu ditentang oleh 

kasus Ayub).

7. Ritualisme, paham yang mementingkan upacara-upacara keagamaan yang 

dipahami sebagai simbol dari peristiwa penting bagi manusia, dan tata 

                                                            
41 Ibid, h.56
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caranya (seperti Baptisan, Perjamuan Kudus, Perkawinan, Pelantikan 

Jabatan keagamaan, Selamatan, dsb); dan bahwa mengambil bagian dalam 

upacara itu bisa membawa berkat atau kutuk.

8. Seremonialisme, atau pengutamaan pada perayaan keagamaan, yang 

dipahami sebagai peringatan terhadap peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia secara umum atau umat agama itu secara khusus (seperti Natal, 

Paskah, Maulid Nabi Muhammad, Idul Adha, Galungan, Kuningan, Nyepi, 

dsb.)

Unsur-unsur Seni dan Budaya Keagamaan dalam Agama Kristen, Dari 

beberapa paham yang menjadi ciri-ciri utama agama seperti yang disebutkan di atas, 

ada yang merupakan pokok-pokok ajaran utama dalam agama Kristen. Itu tertulis di 

dalam Alkitab, yang dipahami melalui berbagai penafsiran yang dibuat, diwarisi, 

dipegang dan dipelihara terus menerus. Hal-hal itu adalah kepercayaan kepada mitos 

penciptaan, adanya mahluk dan dunia supra natural, yaitu Tuhan, malaikat dan 

mahluk rohani lainya, surga, kepercayaan kepada nabi atau konsep kenabian, serta 

nilai-nilai spiritual, moral dan etis yang diajarkan atau dikehendaki42.

Di dalam kehidupan umat Kristen atau gereja saat ini, masih dapat ditemukan 

unsur-unsur budaya khas agama kuno. Spiritisme ditemukan pada paham jemaat yang 

menganggap bahwa roh leluhur atau orang yang sudah meninggal masih ada atau 

bergentayangan dan bahkan dapat merasuki manusia. Memang, kebanyakan umat 

menunjuk spirit yang masih bergentayangan itu adalah roh setan atau iblis. Magisme 

ditemukan pada anggota jemaat yang memahami bahwa benda-benda kristiani tertentu 

mengandung kekuatan magis, seperti gambar Yesus dan maria, salib, Alkitab, air 

                                                            
42 Ibid, h.83
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baptisan dan roti dan anggur Perjamuan Kudus. Formalisme ditemukan pada paham 

jemaat yang mengutamakan bentuk atau formula ajaran dan praktek agama Kristen, 

misalnya, formula-formula pengakuan iman dan liturgi serta unsur-unsurnya yang 

sudah baku, keharusan orang Kristen berdoa, beribadah, pergi ke gereja; juga pendeta 

harus menggunakan pakaian khusus; orang Kristen harus mengucapkan kata-kata 

alkitabiah, dsb. Legalisme ditemukan pada warga gereja yang menganggap bahwa 

ritus-ritus dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diatur dalam Alkitab adalah 

keharusan, seperti memberikan persembahan korban, persepuluhan, sunat, wajib 

mengikuti ibadah, wajib berdoa, wajib dibaptis dan harus diselam, mengikuti 

Perjamuan Kudus, harus sudah dibaptis dewasa atau sudah sidi. Theodisi masih 

mewarnai pemahaman kebanyakan warga gereja, bahwa penderitaan atau musibah 

yang dialami disebabkan oleh penghukuman Tuhan karena dosa. Paternalisme dan 

diskriminasi gender juga ditemukan di dalam praktek warga gereja di banyak tempat. 

Demikian juga dengan ritualisme yang masih sangat diutamakan di dalam kehidupan 

gereja. Pelaksanaan ibadah minggu, Perjamuan Kudus dan batisan, serta ibadah-

ibadah khusus seperti perkawinan dan kematian, masih sangat diutamakan dan yang 

diatur sebaik dan setepat mungkin. Tata cara yang dipergunakan biasanya sudah baku 

dan tidak diperkenankan untuk diubah. Sangat dihindari kekeliruan. Kesalahan 

dianggap akan merusak makna ritus itu dan Tuhan tidak berkenan terhadapnya 

sehingga dapat mengakibatkan bencana atau penghukuman Tuhan. Hal ini tampak 

pada reaksi keras orang jika ada kesalahan dalam pelaksanaan ibadah. Pelaku 

kesalahan, termasuk pendeta akan ditegur dan dalam doa diungkapkan permohonan 

ampun kepada Tuhan.

Tidak semua unsur seni dan budaya yang ditampilkan gereja di atas hanya 

berasal dari budaya di mana agama Kristen itu muncul atau dikembangkan, yaitu 
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Timur Tengah dan Eropah. Ada unsur-unsur yang memang sudah ada juga di dalam 

budaya atau agama masyarakat Indonesia. Spiritisme, magisme, paham theodisi, 

paternalisme, diskriminasi gender, ritualisme, pementingan pada perayaan 

keagamaan, dan pengutamaan pada busana keagamaan ternyata sudah ada di dalam 

budaya atau agama-agama yang ada di Indonesia. Apalagi, pengaruh budaya atau 

pemikiran modern saat ini sedikit banyak menyerupai atau bahkan sama dengan 

warisan budaya lama itu. Ini disebabkan oleh baik pertimbangan sosial-psikologis dan 

keagamaan maupun rasional-tehnis-kepantasan. 

Adanya paham spiritisme dan magisme di dalam kehidupan umat Kristen 

memang berakar pada cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Namun 

kebangkitannya semakin didorong oleh kecenderungan keberagamaan masyarakat di 

Indonesia (juga di Barat) saat ini yang menunjukkan adanya kebangkitan spiritisme 

dan magisme.43 Alasan-alasan sosial psikologis keagamaan, antara lain, masalah-

masalah sosial, politik, ekonomi, dan moral, yang dihadapi, kejenuhan pada 

formalisme agama dan ketidakberdayaan institusi agama dalam penyelesaian masalah-

masalah kemanusiaan, menjadi pendorong kebangkitan dan semakin beredarnya 

spiritisme dan magisme (termasuk juga kebangkitan peran para normal) di dalam 

masyarakat dan juga gereja. 

Demikian juga dengan penggunaan busana dan asesorisnya yang di tempat-

tempat tertentu dijadikan ciri khas bagi pejabat gereja dengan fungsi yang khusus atau 

para petugas dalam ibadah. Ini adalah penampilan estretis baik seni dan budaya yang 

diberi makna religius. Gejala ini tidak hanya ada di dalam agama Kristen tapi juga di 
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dalam agama-agama lain. Dalam lingkungan Kristen, umumnya busana keagamaan 

dipergunakan karena diwarisi sebagai unsur tradisional, seperti pakaian seragam 

untuk para suster dan biarawan/biarawati, pakaian jabatan untuk pastor dalam gereja 

Katholik, toga bagi pendeta gereja Protestan, pakaian jabatan bagi pimpinan gereja 

Bala Keselamatan, dsb. Ada juga busana seperti toga atau pelengkap busana seperti 

stola untuk anggota majelis dan petugas ibadah, yang dipergunakan dengan alasan 

kepantasan atau alasan tehnis (supaya seragama dan dapat dengan mudah dikenali). 

Namun ini, di banyak tempat sudah menjadi budaya yang telh diberi makna teologis 

dan bahkan dibakukan. Jika demikian, hal atau sikap yang berbeda dari yang baku itu 

akan dianggap sebagai sebuah perlawanan atau sebuah kesalahan.

Di samping itu, penggunaan benda-benda estetis, baik busana maupun benda-

benda asesoris, yang dianggap ciri khas suatu agama, saat ini telah menjadi 

kegemaran bagi banyak orang. Di dalam agama Kristen, benda berbentuk salib adalah 

yang paling populer. Tanda atau benda salib sebenarnya merupakan warisan dari 

sejarah gereja, yang secara tradisional memiliki makna teologis. Salib melambangkan 

penderitaan dan pengorbanan Kristus. Pemakaian benda salib menunjukan bahwa 

umat atau orang yang bersangkutan turut menanggung penderitaan sebagai engikut 

Kristus44. Ia harus rela berkorban, atau rela menderita, yang ditunjukkan dengan 

pengabdiannya yang tulus dan tanpa pamrih bagi Tuhan dan jemaatnya. Karena itu, 

secara tradisional, orang-orang yang memakai benda salib, khususnya sebagai buah 

kalung, adalah para biarawan/biarawati atau para penginjil dan pemimpin/pelayan 

gereja.Ia merupakan karya seni dan budaya yang memiliki makna baik sosial-kultural 

mapun telogis (dan bahkan di tempat-tepat tertentu ia memiliki makna politis dan 
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ekonomis). Namun dalam kenyataannya saat ini, banyak orang menggunakan salib itu 

dengan lebih mengutamakan makna sosial-kulturalnya. Dari segi sosial-kultural, 

pemakaian salib baik di gedung gereja, rumah dan pada tubuh, menunjukkan identitas 

(kristiani). Orang yang menggunakannya tentu ingin menunjukkan kepada orang lain 

bahwa ia adalah orang Kristen. Nilai seni dari salib itu diperlihatkan, khususnya 

apabila dipakai sebagai asesoris tubuh, oleh kesukaan dan kebanggaan yang ada pada 

diri si pemakai. Di sini, salib dipakai lebih sebagai identitas dan asesoris, tidak dalam 

pengertian theologis. Jadi telah ada pergeseran makna dan fungsinya.

Menyikapi Unsur dan Nilai Seni dan Budaya bagi Pembangunan Gereja. Di 

dalam pemahaman dan praktek keagamaan Kristen, seperti yang dibahas di atas, ada 

unsur-unsur seni dan budaya. Kebanyakan merupakan warisan tradisional dari paham 

yang berasal dari Alkitab dan yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan 

unsur-unsur seni dan budaya lokal Indonesia. Ada juga unsur-unsur yang merupakan 

hasil pengembangan dari umat yang ada sekarang yang disebabkan oleh 

pertimbangan-pertimbangan sosial-kultural yang kontekstual.

Ada unsur-unsur yang telah dibakukan dan itu merupakan unsur-unsur 

prinsipil teologis seperti pemahaman tentang Tuhan, karyanya di dalam Yesus Kristus 

dan ajaran-ajaran spiritual-moral-etis. Namun, ada unsur-unsur seni dan budaya yang 

tidak bermakna teologis prinsipil, atau tidak substansial dan tidak universal. Ia berlaku 

khusus pada budaya dan masyarakat tertentu. Hal ini adalah bentuk-bentuk atau 

penampilan-penampilan luaran dan tehnis, seperti formalisme, legalisme, ritualisme, 

ceremonialisme dan estetika (dalam hal busana dan asesoris). Ia tidak prinsipil dan 

dan tidak berlaku di mana-mana karena tidak semua orang menerima dan menerapkan 
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hal yang sama menyangkut itu. Hal ini bukan saja karena perbedaan konteks tetapi 

juga bisa lebih-lebih karena perbedaan penafsiran dan pemahaman. Unsur 

subjektifitas dalam hal-hal seperti itu sangat kuat. Ini ditunjukan oleh pemahaman dan 

praktek mengenai hal-hal tertentu yang berbeda antara yang seseorang atau satu 

kelompok dengan seorang atau kelompok lain.

Perbedaan dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Untuk mengatasi hal 

ini maka tentu umat Kristen perlu memahami betul unsur-unsur seni dan budaya yang 

ada atau mempengaruhi ajaran dan praktek agamanya. Umat Kristen atau gereja perlu 

mampu memisahkan antara unsur-unsur seni dan budaya serta nilai-nilai sosial yang 

sifatnya kontekstual, yang berlaku di masyarakat di sana, yang diwarisi secara 

tradisional melalui Alkitab dan penafsiran-penafsirannya, dan unsur-unsur teologis-

dogmatis yang merupakan pokok-pokok utama ajaran agama yang merupakan 

substansi agama dan yang berlaku universal. Unsur-unsur seperti upacara-upacara 

atau ibadah, sekalipun itu dikatakan sebagai sakramen, perayaan-perayaan, dan tata 

caranya, nilai-nilai sosial-kultural (seperti paternalisme dan diskriminasi gender) dan 

pemakaian benda-benda keagamaan, merupakan unsur-unsur kebudayaan45. Itu 

merupakan hasil karya dan simbol-simbol yang dipahami dalam masyarakat dan 

budaya tertentu. Unsu-unsur seperti ini tidak harus dibakukan, apalagi dimutlakkan, 

dan diperlakukan sebagai sesuatu yang wajib bagi semua orang. Apalagi, agama 

Kristen bukan agama legalistik. Dan lagi, apabila, pembakuan dan pemutlakan unsur-

unsur seni dan budaya itu mengakibatkan persoalan atau pertentangan, atau orang 

tidak dapat mengungkapkan kemansiaannya yang utuh atau kemanusiaannya terusik, 

maka tentu unsur-unsur seni dan budaya dalam ajaran dan praktek agama harus tidak 
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dipaksakan. Biarkanlah itu berlaku atau dipegang dan diterapkan oleh individu-

individu yang menerimanya. 

Di sini, orang perlu memperhatikan konteks di mana unsur-unsur seni dan 

budaya itu dikembangkan dan dipergunakan. Pertanyaan yang perlu disampaikan 

adalah: apakah cocok, sesuai atau tidak; apakah dapat diterima atau tidak; apakah 

efektif atau bermanfaat bagi usaha memberitakan Kerajaan Allah dan membawa Injil, 

sukacita dan kedamaian bagi gereja dan masyarakat atau tidak; atau, apakah unsur-

unsur itu membuat manusia merasakan dan mengungkapkan kemanusiaannya yang 

utuh atau tidak. Juga, gereja atau pribadi-pribadi yang mengembangkan dan 

mengungkapkan unsur-unsur seni itu perlu menyadari bahwa itu adalah unsur seni dan 

budaya yang berperan memberi bentuk, namun merupakan unsur luaran, tidak 

substantif dan universal sehingga tidak dapat dipaksakan terhadap orang atau pihak 

lain46. Dalam kehidupan beragama, unsur seni dan budaya lebih banyak menyangkut 

rasa atau selera yang sangat subjektif. Tentu hal ini tidak dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menilai kebenaran.

Tidak dapat diingkari bahwa unsur-unsur seni dan budaya yang ada di dalam 

agama berfungsi memberi bentuk dan warna variatif dan karena itu memperkaya 

pemahaman dan penghayatan keagamaan umat. Terutama karya dan nilai seni, seperti 

musik, nyanyian, sastra, lukisan dan ukir-ukiran, memperkaya rasa beragama dan 

menambah indah agama itu sehingga dinikmati secara lebih mengesankan47. Fungsi 

dan nilai positif unsur seni dan budaya ini dapat tercapai jika mereka dikembangkan 

dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif (dengan memperhatikan pertanyaan-
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pertanyaan di atas). Dengan begitu, gereja dapat berkembang menjadi gereja yang 

mampu berkarya, menikmati keindahan persekutuannya dan mampu bersaksi kepada 

dan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain.

Agama Kristen yang masuk dan berkembang di Indonesia mengandung di 

dalamnya unsur-unsur seni dan budaya dari mana agama ini muncul dan 

dikembangkan, yaitu Timur tengah dan Eropah. Unsur-unsur seni dan budaya seperti 

nyanyian, cara berdoa, liturgi dan benda-benda khas kristiani, sistem penata-layanan, 

pikiran dan cara pandang umat tentang agama, gereja, pemimpin agama dan tugas 

tanggung jawab pekabaran Injil dan metodenya, kebanyakan merupakan warisan yang 

masih dipertahankan dan diterapkan. Ada unsur-unsur seni, seperti lembaran tulisan 

ayat-ayat khusus, nyanyian, kaligrafi, benda-benda keagamaan (seperti pakaian khas, 

salib, rosario, lukisan atau gambar tokoh-tokoh dalam Alkitab), yang dipergunakan 

dengan tanpa menyebabkan persoalan. Ini memiliki nilai positif yang secara efektif 

untuk bagi orang-orang tertentu berfungsi memperjelas identitas, dan memperkuat 

komitmen dan loyalitas iman. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu 

memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan kualitas warga gereja pada aspek 

spiritual, moral dan etis-nya.

Unsur seni tampaknya mudah diterima dan berfungsi atau bernilai positif dan 

tidak secara serius dipersoalkan. Hal ini karena ia menyangkut lebih kepada rasa atau 

selera beragama; jadi sangat subjektif. Ia menjadi persoalan individual. Berbeda 

dengan unsur-unsur budaya yang umumnya dipahami sebagai unsur-unsur yang 

prinsipil, seperti cara berdoa, tata ibadah, cara membaptis, cara melaksanakan 

Perjamuan Kudus, rumusan-rumusan ajaran. Budaya keagamaan yang umumnya 
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menyangkut pemahaman-ajaran dan pratek beragama (dan umumnya yang diwarisi) 

pada kenyataannya lebih rentan terhadap persoalan. Hal ini karena umumnya soal 

ajaran dan praktek beragama sudah dibakukan atau dianggap baku oleh umat yang 

bersangkutan. Padahal, hal-hal itu juga tidak lepas dari unsur subjektifitas, yaitu 

penafsiran dan hermeneutik yang dipengaruhi oleh konteks hidup penafsir.

C. Peran Pendeta Dalam Sosial Budaya dan Pendidikan

Kualitas pendidikan kristen dewasa ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

menghadapi perkembangan di era globalisasi. Pengembangan SDM dari setiap 

lembaga pendidikan menjadi beban dan pergumulan kita bersama. Namun kita masih 

bisa bersyukur, ternyata pendidikan di sementara gereja masih terus berjalan dan 

berkembang, karena lembaga-lembaga pendidikan pada berbagai tingkatan, yang 

dikelola oleh gereja telah tersedia dalam jumlah yang cukup. Kita semua setuju jika 

agar gereja lebih memberi perhatian kepada pendidikan yang akhir-akhir ini telah 

kehilangan jati dirinya sebagai pusat pembangunan SDM warga jemaat. Kenyataan ini 

mengindikasikan bahwa masalah pendidikan harus mendapat perhatian yang serius 

dari semua pihak.

Peran pendidikan ini sangat intens diperhatikan oleh gereja. Sejarah 

mencatat sejak dari dulu kecermerlangan pendidikan yang diasuh gereja, peran 

pendidikan gereja dalam membina dan mencerdaskan warganya mampu 

menghasilkan ke jenjang yang lebih tinggi, selalu selalu tampil cemerlang. Untuk 

itulah sangat urgen disikapi dan diberi perhatian semua pihak, lewat kehadiran gereja 
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mendirikan Sekolah-sekolah Kristen telah ikut mencerdaskan masyarakat Batak 

hingga ke taraf yang lebih tinggi.48

Minimal peran diakonia gereja dengan pendidikan Kristen ialah pertama,

hubungan yang harus dibangun antara gereja dan sekolah adalah hubungan sarana 

pembinaan iman Kristen. Gereja dengan theologia yang sehat dan benar harus 

meletakkan/ mengajarkan prinsip-prinsip iman Kristen yang berdasarkan Alkitab 

kepada sekolah yang didirikannya melalui visi, misi dan realisasi yang nyata.49

Diakonia gereja merupakan tugas gereja dalam memberi tanggapan atas 

persoalan masyarakat sebagai bukti dari iman, ibadahnya kepada Tuhan Allah. 

Melalui diakonia karya dan kasih Tuhan Allah dinyatakan (marturia). Diakonia 

dikerjakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (dan lingkungan) sebagai 

tempat pemeliharaan Tuhan Allah berlangsung. Sasarannya membangun kehidupan 

rohani dan jasmani (manusia seutuhnya) sebagai dasar untuk kehidupan sekarang 

yang mendesak.

Sebagai sarana pembinaan iman, sekolah Kristen bekerja sama dengan gereja 

seharusnya mengadakan upaya mengintegrasikan iman Kristen dengan ilmu-ilmu 

pengetahuan yang dipelajari misalnya melalui seminar-seminar dalam berbagai 

bidang yang menyoroti semua ilmu dari sudut pandang Alkitab. Kedua, hubungan 

yang perlu dibangun antara sekolah dan gereja adalah sarana pengarahan etika. Ini 

berarti dalam tindakan, gereja tetap mengatur sekolah-sekolah Kristen agar para 

pendidiknya mengajar etika Kristen di samping mengajar integrasi yang tepat antara 

iman Kristen dan ilmu. Kalau gereja dan sekolah Kristen tidak mengajarkan etika 
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2008.h 79-84
49 Ibid h 45
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Kristen yang baik, ini akan menimbulkan dampak dan pengaruh negatif dari 

masyarakat bahkan akan memalukan nama Tuhan Yesus. Ketiga, hubungan terakhir 

yang perlu dibangun antara sekolah dan gereja adalah hubungan sarana sosial. Hal ini 

mencegah sekolah dikategorikan sebagai lembaga bisnis yang mementingkan profit 

pribadi. Bukan hanya itu saja, hubungan gereja−sekolah bersama-sama membantu 

masyarakat sekitar sambil memberitakan Injil Kabar Baik.

Oleh sebab itu Sekolah Kristen merupakan bagian dari pelayanan diakonia 

gereja. Sekolah Kristen bagi gereja dipahami sebagai sekolah (school) di mana di 

dalamnya terdapat kegiatan belajar-mengajar, kurikulum, administrasi, interaksi dan 

komunikasi serta tata tertib dan disiplin. Namun, dengan adanya sebutan “Kristen”, 

maka sekolah yang bersangkutan tentu mempunyai “napas”, “warna” atau setidaknya 

“cita-cita” tertentu, yang landasannya adalah iman Kristen50. Itu sebabnya pendidikan 

dipahami sebagai cara untuk membebaskan diri dari ketidakberdayaan. Individu-

individu diperlengkapi sedemikian rupa, sehingga dalam bimbingan Allah mampu 

menjadi saluran berkat bagi orang lain, dalam rangka pembaharuan keluarga, gereja 

dan masyarakatnya. Gereja hadir di dunia lewat kegiatan diakonia karena rencana 

serta kehendak Tuhan Allah. Tuhan Allah sekaligus memberikan tugas kepada gereja 

untuk memuliakan-Nya. Tugas ini diwujudnyatakan dengan berbagai kegiatan, antara 

lain: ibadah (worship), di dalamnya Firman Tuhan diajarkan kepada umat; 

persekutuan antara sesama, di dalamnya terjadi saling melayani dengan penuh kasih, 

pengembangan talenta karunia-karunia rohani; kesaksian (diakonia dan marturia), 

yang diwujudkan melalui pekabaran Injil dan pelayanan sosial kepada sesama.

                                                            
50 Ibid h 59
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Pendidikan Kristen sangat penting bagi masa depan Gereja. Tanpa pendidikan 

Gereja akan semakin menurun/mundur. Gereja dan sekolah/pendidikan saling 

bergantung satu sama lain. Kita yang mengasihi gereja yang Kristus beli dengan 

darahNya sendiri harus memberi perhatian ekstra bagi penyelenggaraan pendidikan 

Kristen. Karena pendidikan Kristen yang sejati sangat tak ternilai harganya. 

Pendidikan bisa menciptakan lingkungan yang menghormati dan takut akan Tuhan. 

Pendidikan bisa meletakkan dasar disiplin, nilai-nilai moral, dan etika kerja yang akan 

mempersiapkan orang untuk hidup. Karena itu, pendidikan Kristen adalah panggilan 

dan tanggung-jawab suci gereja.

Sejarah telah menunjukkan, Kekristenan merupakan kontributor terbesar dan 

pelopor kelahiran dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Kekristenan merupakan 

kekuatan yang luar biasa untuk pendidikan. Kebanyakan bahasa-bahasa dunia disusun 

pertama-kali dalam tulisan oleh misionaris-misionaris Kristen. Buku pertama dalam 

kebanyakan bahasa dunia adalah Alkitab. Kekristenan telah menjadi kekuatan terbesar 

untuk memajukan/mempromosikan literasi (kemelekan/melek huruf) di seluruh dunia 

sepanjang sejarah. Kekristenan merevolusi pendidikan dengan membuatnya tersedia 

kepada semua kelompok dan gender. Orang Kristen yang pertama sekali 

menganjurkan pendidikan umum. Semua sekolah, negeri atau swasta, sekuler atau 

religius, kolese dan universitas kebanyakan berakar dalam model pendidikan 

Kristen51. Rasa haus dan pengejaran pengetahuan tentang Tuhan dengan cara 

sistematis, filosofis dan mendalam memunculkan fenomena universitas di seluruh 

dunia. Iman Kristenlah yang memunculkan gagasan tentang pendidikan tinggi.
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Penemuan terbesar dalam bidang pengetahuan, mesin cetak, oleh Johannes 

Gutenberg juga hasil dari iman Kristen. Buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak 

Gutenberg adalah Alkitab. Pendidikan untuk kaum tuli dipelopori oleh orang Kristen. 

Pendidikan untuk orang buta dipelopori oleh orang Kristen. Abjad Braille 

dikembangkan oleh seorang Kristen yang berdedikasi, Louis Braille, agar bisa 

memampukan orang buta untuk membaca dengan jari-jarinya. Setiap cabang dan 

tingkat pendidikan dipelopori oleh orang-orang Kristen yang mempercayai Alkitab. 

Konsep tingkat pendidikan berjenjang pertama sekali diperkenalkan oleh seorang 

Protestan (Lutheran) Jerman, Johan Sturm, di abad 16 Masehi. Orang Lutheran yang 

lain, Frederick Froebel, memperkenalkan sekolah Taman Kanak-Kanak52. Sir 

Alexander Graham Bell yang membuat bahasa isyarat.Sungguh luar biasa dan tak 

tertandingi kontribusi umat Kristen dalam perkembangan sains dan pendidikan. Jadi, 

adalah fakta dan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa kekristenan yang 

melahirkan sains modern. Revolusi ilmiah dimulai dengan Reformasi Protestan dan 

Alkitab memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan penemuan 

ilmiah. Orang-orang yang mempercayai Alkitab yang mengembangkan setiap cabang 

utama ilmu pengetahuan. Pada dasarnya Alkitab yang menciptakan sains. Ketika kita 

masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin, menyalakan lampu, menyetir ke rumah 

sakit, menerima obat bius sebelum operasi, dan menjalani operasi yang dilakukan 

dengan baik dalam lingkungan yang bebas kuman, kita harus ingat bahwa dunia 

berhutang kepada orang-orang Kristen53.

Dunia tidak boleh lupa akan akar Kristen dari pendidikan universal untuk 

semua golongan dan jender, dan kontribusi Kristen yang tiada duanya pada 

                                                            
52 Ibid h 66
53 Ibid h 82



42

kemelekan sedunia, pendidikan berjenjang dan pendidikan tinggi. Sudah waktunya 

bagi para guru, dosen, guru besar memandang kembali kepada Yesus Kristus, guru 

terbesar di dunia, pada Alkitab, buku paling hebat yang pernah dihasilkan, dan kepada 

iman Kristen yang telah menginspirasi dan mempelopori setiap cabang utama 

pendidikan.

Akan tetapi, sangat menyedihkan sekali, sejak Teori Evolusi dicetuskan oleh 

Charles Darwin pada pertengahan abad ke 19, maka semua filsafat dan ideologi yang 

dilahirkan oleh Teori Evolusi telah membajak negara-negara, pendidikan, lembaga 

pendidikan, filsafat pendidikan dan pemikiran manusia modern (khususnya di Eropa 

dan AS) yang dulu didominasi oleh pemikiran Kristen54. Akibat “Sabotase” dan 

“Pembajakan” oleh para evolusionis, humanis sekuler dan kaum atheis ini, sampai 

saat ini masih banyak lembaga pendidikan yang begitu bermusuhan terhadap 

kekristenan. Celakanya lagi, banyak universitas-universitas paling terkenal di dunia 

ini, yang dilahirkan oleh gereja/kekristenan, yang menjadi anti-kristen. Mereka telah 

“dibutakan, dilumpuhkan” dan hilang ingatan akan akar Kristen dari pendidikan 

universal untuk semua golongan dan jender, dan kontribusi Kristen yang tiada duanya 

pada kemelekan sedunia, pendidikan berjenjang dan pendidikan tinggi. Sudah 

waktunya bagi para guru, dosen, guru besar memandang kembali kepada Yesus 

Kristus, guru terbesar di dunia, pada Alkitab, buku paling hebat yang pernah 

dihasilkan, dan kepada iman Kristen yang telah menginspirasi dan mempelopori 

setiap cabang utama pendidikan55.

Sudah saatnya ilmuwan-ilmuwan Kristen, Protestan khususnya, untuk 

melakukan serangan balik kepada para evolusionis, humanis sekuler dan atheis yang 
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membajak lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh gereja. Dan merebut 

kembali daerah-daerah kekuasan yang telah direbut musuh Injil, mengambil kembali 

“benteng benteng pertahanan” dan “pusat-pusat kekuasaan sains” yang dilahirkan 

oleh kekristenan. Dan merebut kembali masyarakat, budaya dan semua ciptaan untuk 

Tuhan Yesus Kristus Sekaligus menghancurkan serta meremukkan teori-teori sains 

palsu yang tidak ilmiah dan ideologi-ideologi destruktif yang sudah menipu banyak 

umat manusia, orang Kristen khususnya. Universitas-universitas yang dibangun para 

Protestan seperti Universitas Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Dartmouth, Brown, 

Cornel, Chicago, Rutgers, MIT, Caltech, Boston, USC, Syracuse, Vanderbilt, Duke, 

Ohio, Marburg, Geneva (Jenewa) dan banyak lagi harus direvolusi ilmiah kembali 

oleh Iman Kristen yang alkitabiah dan revolusi sains Kristen gelombang kedua! Salib 

Kristus yang dulu terpasang (yang diturunkan para anti-kris) di tiap ruangan sekolah 

dan universitas yang dibangun Gereja harus dinaikkan (dipasang) kembali!

Rekonstruksi Pendidikan Kristen Protestan bagi para Reformator Protestan,56

seperti Martin Luther, John Calvin dan reformis lainnya, -pendidikan merupakan 

medan peperangan ideologi (pemikiran) dan bersifat religius (bersama Kristus atau di 

luar Kristus). Para Reformator menolak gagasan bahwa pendidikan bersifat netral. 

Bagi para reformator, ide atau gagasan dan pikiran mempunyai konsekuensi. 

Tindakan mengalir dari pola pemikiran. Karena itu para Reformator sangat 

mementingkan aspek pendidikan yang berpusatkan kepada Alkitab dan Kristus dan 

menekankan agar gereja yang mengontrol pendidikan. Tujuan pendidikan bagi 

Reformator adalah mendidik anak-anak agar takut akan Tuhan, hidup kudus dan 

mengalami keselamatan kekal. Luther menekankan tanggung-jawab orang tua dalam 

bidang pendidikan. Martin Luther, Bapa Gereja kita, bahkan telah memperingatkan 
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bahwa sekolah dan pendidikan bisa menjadi “pintu gerbang yang besar ke neraka” 

Kata Luther “Saya sangat takut sekali sekolah bisa menjadi pintu gerbang yang besar 

ke neraka kecuali kalau sekolah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengajarkan 

Kitab Suci, memahatkan Firman Tuhan pada hati kaum muda. Saya menasehatkan 

agar tak seorangpun yang memberikan anaknya dididik di tempat dimana Firman 

Tuhan tidak diajarkan/tidak berdaulat. Setiap lembaga manusia yang tidak 

didiami/dikuasai oleh Firman Tuhan pasti menjadi rusak”.

D. Peran Pendeta Dalam Sosial Politik

Selama ini terjadi kerancuan dan ambiguitas khususnya di dalam bidang sosial 

politik di tengah kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Pertanyaan yang selalu timbul 

adalah apakah umat kristen boleh berpolitik atau tidak? Sampai batas manakah umat 

Kristen masuk dalam dunia perpolitikan?, keadaan semacam itu justru sering kali 

menimbulkan kebingungan dan kerawanan tertentu di masyarakat. Sikap apatisme 

sering kali justru membuat orang tidak siap untuk mencari bentuk tanggung jawab 

dalam kehidupan bermasyarakat. Kita melihat akhir-akhir ini di banyak gereja 

berkembang mempunyai pendapat bahwa para pendeta, pemimpin umat dan para 

pemikir teologi tidak boleh menerjunkan diri ke dunia politik praktis, tugas mereka 

yang utama adalah untuk menjembatani umat dengan dunia politik. Dalam hal ini 

upaya untuk merumuskan “teologi kontekstual” di Indonesia selama ini juga belum 

membuahkan hasil yang memuaskan57.

Untuk melakukan pembaruan politik bagi umat kristen, terlebih dahulu 

perlunya meluruskan misperspepsi tentang politik, oleh karena pemahaman umat atau 

jemaat tentang politik sering mengalami distorsi berdasarkan pengalaman-

pengalaman traumatik di masa lampau. Pemahaman itu biasanya bersifat menolak dan 
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mengkhawatirkan politik sebagai sumber kekacauan dan disharmoni, oleh karena itu 

politik kemudian identik dengan kekacauan, perseturuan, persekongkolan dan 

permusuhan. Politik dianggap kotor, lebih baik tidak menyentuhnya supaya orang 

tidak dikotori dengan nafsu-nafsu jahat. Dengan pemahaman semacam itu timbulah 

sikap apatisme dari kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa tidak perlu 

bertanggung jawab terhadap peraturan dalam dunia politik. Dari pandangan tersebut, 

saya menanalisis bahwa yang terjadi adalah komunikasi itu seperti prinsip ke 11 

Deddy Mulyana yang mengatakan “Komunikasi bersifat Irreversible”, yakni suatu 

perilaku atau suatu peristiwa, yang telah berlangsung dan tidak dapat ‘diambil 

kembali’. Padahal, kemana pun orang menjauh dari politik, ia tidak akan bisa terlalu 

jauh dari dunia politik58. Pandangan semacam ini harus diluruskan, harus dibuat 

keseimbangan untuk melihat sisi politik yang sungguh manusiawi dan bersifat 

membebaskan. Harus dikatakan bahwa politik bukanlah kotor, melainkan suci, atau 

paling tidak tak bisa dihindari. Tugas gereja dalam politik adalah tugas suci, tugas 

khusus yang tak bisa digantikan oleh lembaga lain di masyarakat. Politik itu suci, 

karena tugas pokoknya adalah menjaga kesucian harkat dan martabat manusia yang 

setiap hari dilangar dan dilecehkan dalam relasi-relasi yang tidak adil dalam dunia 

politik.

Gereja-gereja dalam konteks masa kini hanya berpikir tentang kepentingannya 

belaka. Mereka hidup tanpa memperdulikan kepentingan orang lain untuk mencapai 

kedewasaan dalam berpolitik59. Tidak jarang warga gereja terjerumus dalam berbagai 

skenario dan plot untuk memojokkan kelompok lain, sehingga sifat seperti itu 

cenderung menolak pluralisme dan tidak memiliki pandangan politik yang lebih luas. 

Mereka melakukan diskriminasi dan menghalangi orang lain ikut dalam kehidupan 
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politik. Seharusnya sebagai lembaga rohani yang terbuka, gereja juga harus mampu 

melakukan otokritik untuk menilai diri seberapa jauh selama ini acapkali tergoda 

untuk menjadi persekutuan yang tertutup merasa aman dalam lingkungan benteng 

yang rapat terkunci.

Gereja pada saat ini perlu diperbaharui juga, karena sebagai institus rohani 

yang merupakan bagian integral masyarakat mengalami keadaan krisis juga, yakni 

krisis kepemimpinan, institusional, keuangan dan juga kehilangan orientasi 

teologi.Untuk melakukan perubahan tersebut, gereja harus melakukan pembaruan 

politik ke arah emansipasi, yakni pembebasan atau permerdekaan. Emansipasi politik 

perlu disadari selaku esensi keterlibatan gereja dalam reformasi politik. Prinsip 

emansipasi berarti memberi peluangg dan kesediaan berbagi kesempatan bagi 

kelompok lain untuk melakukan peran bagi kehidupan bersama di tengah masyarakat 

majemuk. Pembaharuan politik merupakan upaya untuk mengubah politik konfrontasi 

menjadi politik emansipasi. Dalam kaitan dengan hal itu, panggilan dan peran gereja 

adalah menyiapkan sebuah landasan etika politik yang lebih luas dan terbuka bagi 

umatnya, sambil menyebarluaskan gagasan keterbukaan kepada masyarakat, dan 

berani mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi dengan pemimpin umat yang 

lain. Gereja-gereja harus mengambil bagian yang nyata pada upaya-upaya kelompok 

politik mana pun yang terarah pada pembentukan masyarakat yang demokratis dan 

menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).60

Gereja saat ini terpangil untuk terbuka pada pilihan-pilian politik yang lebih 

irasional dan memberi perhatian pada masa depan yang majemuk. Gereja-gereja juga 

terpanggil untuk menawarkan wacana yang bisa diterima oleh masyarakat luas, di 

mana kebanyakan warga masyarakat bisa mengambil bagian di dalamnya. Wacana ini 
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yang benar-benar bisa menjadi “medium komunikasi” yang menempatkan semua 

pihak setara dan sekaligus menghargai integritas masin-masing. Dari buku Struggling 

In Hope sehubungan dengan persoalan wacana tersebut, di tengah-tengah kemelut 

sosial-politik dewasa ini, ada empat macam pilihan wacana di kalangan Kristen. 

Pertama, mereka yang ingin mempertaruhkan wacana Kristen habis-habisan secara 

total frontal tanpa kompromi. Secara prakttis dalam kehidupan politik mereka 

menerjemahkannya dengan wadah partai politik Kristen, posisi ini bisa disebut 

eksklusif, karena dalam posisi ini terdapat pemahaman bahwa kepentingan hanya dari 

kalangan Kristen. Kedua, menawarkan sebuah wacana yang netral dan bercorak 

“sekuler” dengan cara langsung menawarkan gagasan-gagasan yang bercorak “non 

agamis”, seperti demokrasi, emansipasi, keadilan sosial, HAM, dan lain-lain. 

Pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan inklusif “sekuler” atau “netral 

agama”. Ketiga, adalah wacana yang dikembangkan dari basis Pancasila sebagai salah 

satu puncak eksplorasi konsensus politik yang ada dalam sejarah Indonesia. Pancasila 

yang dikenal selaku pilihan kompromi antara sistem agama dan sistem sekuler 

merupakan jalan tengah yang dibangun untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan 

dari kelompok-kelompok suku dan agama. Keempat, yakni wacana yang benar-benar 

terbuka bagi semua hal yang hidup dalam masyarakat, merupakan suatu pendekatan 

yang bertolak dam berumara pada kemajemukan bangsa, khususnya memberi 

perhatian pada agama-agama di Indonesia. Lebih khusus lagi memberi perhatian 

kepada anutan agama mayoritas, dengan cara mendukung intrepretasinya secara 

demokratis dan terbuka kepada umum. Posisi ini bisa disebut sebagai wacana 

pluralisme, atau pluralisme religius.61 Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika 
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keempat pilihan tersebut harus dibicarakan secara kritis dan terbuka bagi gereja dan 

kelompok lain. 

Untuk menjalankan peran politik yang transformatif tersebut gereja-gereja 

tidak mungkin hidup dalam kungkungan “kompleks minoritas”. Kompleks minoritas 

ini bisa melahirkan dua macam ekstrem, yang pertama, hidup dalam ketakutan dan 

kehilangan kepercayaan diri, kedua bisa muncul over kompensasi menentang 

golongan lain dengan jalan kekerasan dan semangat martidom yang tinggi. Sebagian 

umat Kristen fundamentalis mengambil sikap: lawan dan singkirkan mereka dari 

arena politik! Dengan kompleks minoritas semacam itu tidak akan mungkin terjadi 

dialog yang produktif dengan kalangan lain. Oleh karena itu yang harus 

dikembangkan adalah solidaritas kritis dalam proses emansipasi sosial-politik di mana 

semua pihak bisa menciptakan suatu suasana terbuka dan memberi sumbangan 

dialogis terhadap masalah-masalah dasar masyarakat. 
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BAB III

UMAT KRISTEN DI BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Kristen Di Bandar Lampung

Sebelum terbentuk Prefektur Apostolik Tandjung-Karang sebenarnya dimulai 

pada 16 Desember 1928, Pastor H.J.D van Oort, SCJ tiba di Tanjungkarang dan mulai 

tinggal di sana. Sedangkan perkembangan Gereja Katolik sebelum 1928 tidak begitu 

jelas. Tetapi ada fakta bahwa ada beberapa keluarga Katolik yang tinggal di daerah 

Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung terletak di daratan Pulau 

Sumatera paling selatan dengan pusat kotanya, Tanjungkarang (Sekarang: Bandar 

Lampung). Tanjungkarang jaraknya kurang lebih 5 km dari Teluk Betung, di mana 

dulu digunakan oleh Pemerintah Belanda sebagai tempat tinggal dengan sejumlah 

pekerja orang-orang Katolik. Sejak pastor H.J.D van Oort, SCJ tinggal di 

Tanjungkarang,62 saat itu Misi Katolik di mulai. Sebelumnya, Tanjungkarang dilayani 

langsung dari Palembang. Ini merupakan satu dari tiga stasi yang didirikan. Tahun 

1926, Pastor van Oort membeli tanah dekat pasar untuk membangun gereja di 

Lampung. Dalam waktu dekat kemudian sebuah gereja dan paroki baru didirikan 

untuk pastor yang akan tinggal di sana. Gereja itu saat ini adalah “Kristus Raja”. Pada 

tahun 1929, Pastor van Oort, SCJ memikirkan apa yang dibutuhkan orang-orang 

Indonesia dan kemudian dibangunlah sebuah sekolah di Teluk Betung, di sebuah 

tempat pelabuhan dan ibu kota kekuasaan orang Belanda. Ketika Suster-suster Hati 

Kudus datang di Teluk Betung, Pastor van Oort, SCJ menyerahkan sekolah tersebut 

kepada mereka pada Oktober 1931.
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Pastor H.J.D. van Oort, SCJ memandang ke masa yang akan datang, 

menghabiskan waktu dan memusatkan perhatian pada wilayah transmigrasi. Dia juga 

tertarik untuk melayani di tengah-tengah pendatang baru dari Jawa. Setelah ia 

memberikan perhatian kepada para transmigran Gedongtataan, ia bergerak ke 

Pringsewu – yakni stasi misi pertama yang dibuka di luar Tanjungkarang. Pada 

awalnya pada tahun 1932, Pastor A. Hermelink, SCJ yang dipilih sebagai misionaris 

untuk membantu misi di Lampung mulai membangun gereja paroki dan pastoran di 

Pringsewu. Sejak 24 Mei 1932 dia tinggal di paroki baru itu. Sebulan kemudian 

Pastor Neilen, SCJ datang menemani tinggal dan bekerja di paroki itu. Di pertengahan 

tahun, 4 Juni 1932, empat Suster Fransiskan dari St. George Martir dari Thuine 

kemudian datang di Pringsewu untuk membantu misi di sana. Mereka membuka 

sekolah pada 11 Juli 1932. Ini merupakan karya pertama mereka di bidang 

pendidikan. Sebuah karya yang mendapat tanggapan baik di antara para transmigran 

Jawa dan para orang Cina di Teluk Betung. Pada tanggal 1 Februari 1937, stasi misi 

kedua yang dibuka di luar Tanjungkarang adalah Metro. Tempat ini pertamakali 

disebut ‘Metropolis’ dan diharapkan menjadi sebuah pusat kota bagi para transmigran 

pada tahun 1934. 

Misi pertama ditangani oleh Pastor M. Neilen, SCJ; dia adalah imam pertama 

yang tinggal di Metro. Setahun setelah itu Suster-suster Fransiskan membuka sebuah 

rumah sakit dengan nama ‘St. Elisabeth’.63 Gisting merupakan stasi misi yang ketiga. 

Di sana ada 80-an orang Katolik sejak 1928 tetapi tidak berkembang disebabkan 

karena beberapa kesulitan dari orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Lalu, 

stasi berikutnya adalah Pasuruan (Kalianda). Pastor Kuypers, SCJ pertamakali 
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melayaninya dilaju dari Tanjungkarang; sejak 1938, Pastor F. Hofstad, SCJ menetap 

di sana bersama Br. Gerlachus Timmermans, SCJ. Selama Perang Dunia Kedua, 

Gereja Lampung dalam keadaan kacau. Pada tanggal 20 Februari 1942, Jepang 

menguasai Lampung. Kemudian pada bulan April pada tahun yang sama semua imam 

dan suster ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Menghadapi kesulitan dan 

situasi kacau ini orang-orang Katolik baru bertekun dalam iman. Mereka tidak takut 

untuk berdoa bersama di rumah-rumah, sebab gereja-gereja ditutup oleh penguasa 

Jepang. Maka secara praktis sebenarnya tidak ada gembala sama sekali di Lampung 

pada waktu itu. Rumah Sakit Katolik di Metro diambil alih oleh Jepang dan gereja 

digunakan sebagai barak-barak! Setelah perang, sejak Nopember 1946 umat Katolik 

Lampung mendapat pelayanan pastoral dari imam-imam pribumi Indonesia dari Jawa. 

Satu dari mereka adalah Pastor J. Wahyosudibyo, OFM. Walaupun dia tinggal hanya 

satu bulan, dia melakukan banyak hal untuk perkembangan misi Katolik di Lampung. 

Pada tahun 1947 dia ke Jakarta dan Pastor J.H. Padmoseputro yang diutus oleh Mgr. 

Sugiyopranoto – Uskup Semarang (Jawa Tengah) - menggantikan misinya di 

Lampung. Dia mendirikan seminari persiapan dengan lima murid (satu di antara 

mereka adalah Henrisoesanta – yang sekarang menjadi uskup Tanjungkang)64. Tahun 

1949, beberapa rumah sakit, paroki dan sekolah dibakar. Pastor paroki bersama 

dengan semua suster (para postulan dan novis), para seminaris dan anak-anak panti 

asuhan dievakuasi ke Padang Bulan, Pringsewu. Alasannya: Tentara Belanda datang 

dan mencoba menguasai wilayah Indonesia. Ketika situasi kembali normal, Pastor 

Padmoseputro kembali ke Jawa. Setelah Indonesia merdeka, beberapa misionaris 

mulai memfokuskan aktivitas mereka untuk umat Katolik di luar Teluk Betung dan 

Tanjungkarang. Pada Juni 1952, gereja Lampung menjadi Prefektur Apostolik dan 
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Pastor A. Hermelink, SCJ dipilih menjadi Prefek. Pertambahan stasi-stasi baru terus 

berlanjut yakni Gisting (1955), Kotabumi (1963) Kalirejo dan Panutan (1965), 

Kotagajah (1967) dan Sidomulyo (1977)65.

Peristiwa yang sangat penting bagi Gereja di Lampung adalah berdirinya 

Hierarki di Indonesia pada tahun 1961. Prefecture Apostolik Tanjungkarang 

dipisahkan dari Palembang dan menjadi sebuah keuskupan. Pastor A. Hermelink, SCJ 

diangkat menjadi Uskup pada tanggal 19 Juli 1961. Ia ditahbiskan sebagai Uskup 

pertama di Keuskupan Tanjungkarang dan tinggal di Pringsewu. Dari sanalah ia 

memimpin aktivitas pastoral di seluruh keuskupan Tanjungkarang66.

Lalu pada tanggal 11 Februari 1976, seorang imam pribumi dari Kongregasi 

Imam-imam Hati Kudus Yesus (SCJ), berasal dari Metro, yakni Dr. A. Henrisoesanta, 

SCJ ditahbiskan menjadi Uskup Auxilier bagi Mgr. A. Hermelink, SCJ. Jabatan 

Uskup Auxilier ini berlangsung selama tiga tahun dan kemudian Bapa Suci 

mengangkatnya menjadi Uskup Diosesan pada 21 Desember 1978. Ia mulai berkantor 

pada tanggal 13 Mei 1979 dan sejak itu kemudian Kuria dan Rumah Uskup 

dipindahkan dan berlokasi di Tanjungkarang, hingga saat ini Gereja yang tercatat  di 

Bandar Lampung 104 Gereja dan 83 Pendeta.

B. Peran Pendeta Kristen Di Bandra Lampung

Upaya memahami keberadaan, peran pendeta  baik di tengah jemaat (internal) 

dan masyarakat (eksternal) ― rasanya tidak mungkin dilakukan tanpa meletakkanya 

dalam realitas sejarah di mana berbagai perkembangan berlangsung di dalamnya. 
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Apabila tidak, sebagaimana diingatkan oleh Pdt. Samuel D. Luas, maka kita dapat 

terjebak dalam pemutlakan maupun penisbian berbagai jabatan yang ada di dalam 

gereja. Selain itu, pendekatan sejarah juga membantu kita melihat potret pergulatan 

teologis mengenai jabatan gereja di dalam konteksnya. Dalam konteks pergulatan 

teologis ― dari perspektif hukum gereja ― upaya memahami jabatan pendeta, 

termasuk jabatan lainnya di dalam gereja, harus ditempatkan dalam bingkai teologi 

jabatan yang bottom line-nya adalah eklesiologi. Pergumulan mengenai teologi 

jabatan kemudian menemukan bentuk operasionalnya di dalam Tata Gereja (Tager) 

sebagai produk teologi gereja. Dengan kata lain, posisi eklesiologis (rumusan 

teologis-sistematis tentang gereja yang dalam ranah gerejawi berfungsi sebagai 

identitas gereja) memiliki peran strategis terkait upaya gereja menggumuli teologi 

jabatan serta menuangkannya secara operasional di dalam Tager. 

Di sini penggunaan istilah jabatan, menurut Pdt. Pdt. Samuel D. Luas, 

memiliki persoalan tersendiri mengingat67: 

(1) Istilah jabatan cenderung memiliki denotasi kuasa di dalamnya, 

(2) Tidak ada padanannya dengan istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru dan 

(3) Adanya pendakuan teologis, terhadap istilah jabatan gerejawi, yang 

membedakannya dari penggunaan istilah jabatan di dunia sekuler. 

Oleh karena itu, istilah jabatan gerejawi ditempatkan dalam bingkai ministerial 

yang memuat tiga hal penting, yakni: 

(1) Panggilan Allah melalui gereja, 

(2) Pengesahan (peneguhan/penahbisan) melalui gereja dan 
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(3) Untuk pembangunan gereja dalam lingkup yang luas serta pembangunan 

jemaat dalam lingkup setempat. 

Di sini fungsi ministerial jabatan gerejawi dihubungkan Pdt. Pdt. Samuel D. 

Luas dengan fungsi ministerial yang lebih luas, yakni panggilan Allah bagi semua 

orang percaya untuk menjalankan panggilan misioner di tengah gereja dan 

masyarakat. Dengan demikian, ministerial yang lebih luas merupakan area berteologi 

yang berfungsi sebagai basis untuk memahami apa itu pelayan. Posisi ini sekaligus 

menegaskan bahwa apa yang disebut ministerial, di mana jabatan gerejawi masuk di 

dalamnya, selalu bersifat misioner; membentuk dan membangun (konstitutif) 

kehidupan gereja dan masyarakat. Mengingat fungsi dan peran ministerial 

dihubungkan dengan pangilan Allah melalui gereja bagi semua umat percaya, dari sini 

juga jabatan gerejawi (pendeta, penatua dan diaken) dipahami; orang-orang yang 

dipanggil secara khusus (ministeri khusus) untuk mengelola/menjalankan kehidupan 

gereja. Mereka dipanggil oleh Allah melalui gereja dan ― dalam konteks tradisi 

reformed ― ditempatkan dalam bidang yang sama (non-hirarkis), yakni kemajelisan 

dimana kepemimpinan kolektif-kolegial berlangsung di dalamnya. Istilah kolektif-

kolegial didefinisikan lebih lanjut oleh Pdt. Pdt. Samuel D Luas:68

“Sifat kolektif memberikan tekanan pada kesatuan lembaga majelis. Secara umum, 

kolektivitas berarti bahwa semua pendeta, diaken, dan penatua berpikir dan 

bertindak melayani dalam satu kesatuan dan dalam kebersamaan”

Sifat kolegial memberikan tempat dan menghargai keberadaan dan peran 

pendeta, diaken, dan penatua dalam melakukan pelayanan mereka masing-masing

Dalam kolegialitas yang berada dalam bingkai kolektivitas, setiap pejabat gerejawi 

justru dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka masing-masing secara 
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mandiri namun tetap dalam kebersaman, kesatuan, dan kemitraan satu terhadap yang 

lain. Terkait penekanan kepemimpinan kolektif yang yang diletakkan dalam 

kemajelisan, Pdt. Soleiman mengangkat sebuah catatan yang menarik dari Philip 

Benedict mengenai bahaya atau tantangan kembalinya klerikalisme seiring 

menyebarnya sistim presbyterial-synodal, yakni tantangan yang terkait dengan 

berkuasanya kaum klerus (gembala dan para pengajar) dalam kehidupan gereja, 

sementara para penatua dan diaken hanya mengurusi kehidupan jemaat sehari-hari. 

Persoalan ini memiliki akar yang panjang, yakni terkait dengan situasi yang 

berkembang pada masa pra-reformasi dan masa-masa sesudahnya. Pada masa tersebut 

(pra-reformasi), gerak hirarki-monarkis berjalan bersamaan dengan terbentuknya 

perbedaan yang tajam antara kaum rohaniwan dan umat. Ini tampak pada beberapa 

hal yang berlangsung pada masa itu69:

(1) Imam utama umumnya tidak hidup dekat dengan umat, mereka menikmati 

pendidikan tinggi dan menjadi tokoh terpandang dalam masyarakat.

(2) Para imam lokal tidak mimiliki kompetensi teologi yang baik (kurang terdidik 

terdidik) dan hanya bertugas untuk melayangkan sakramen serta disiplin, tidak 

mengurusi doktrin. Bahkan  di tingkat lokal kadang imam terlibat dengan hal-hal 

tahayul, memiliki gundik dan persoalan moral lainnya.

(3) Berbagai diskusi teologi yang berkembang saat itu hanya dinikmati oleh para 

ilmuan/teolog dan bangsawan.

(4) Posisi aktif dimiliki oleh para imam dalam penyelenggaraan keselamatan, 

sementara umat hanya pasif.
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Jabatan-jabatan yang ada (uskup, penatua dan diaken) sudah mulai terbentuk 

pada abad ketiga, seiring dengan penguatan tradisi apostolik ―akhir abad pertama 

dan awal abad kedua ― untuk merespon persoalan ajaran dan kesatuan umat; uskup 

menjadi penerus para rasul yang dalam menjalankan tugasnya sebagai imam dibantu 

penatua dan diaken. Pada abad-abad pertengahan berlangsung penguatan gerak 

hirarki-monarkis yang menempatkan uskup sebagai imam utama (high priest), 

kemudian penatua menjadi imam pembantu (subordinate priest), sementara diaken 

tidak masuk dalam pastoral ministry; statusnya tidak sama dengan uskup dan imam. 

Hal ini masih ditambah lagi dengan pengaruh kehidupan monastik yang berkembang 

menjadi ukuran kesalehan seorang imam70. Di samping berbagai persoalan sosial-

politik yang ada, gerak hirarki-monarkis dalam jabatan gerejawi dan kesenjangan 

antara rohaniwan dengan umat bahkan kesenjangan antara uskup dan imam lokal 

menjadi bagian dari kerumitan yang ikut melahirkan reformasi abad XVI.

Sejumlah persoalan di atas direspon oleh gerakan reformasi ― terkait 

perkembangan di Jenewa pada masa Calvin ― dengan melakukan beberapa 

pembenahan dalam kehidupan gereja. Terkait pemerintahan gereja, sistem hirarki-

monarkis diganti dengan sistim yang mengadopsi model pengelolaan kolektif (yang 

aristokratis) di Jenewa, yakni melalui dewan kota di mana perwakilan masyarakat ― 

umumnya orang-orang terpandang ― duduk di dalamnya. Model ini masuk dalam 

pemerintahan gereja melalui konsistori di mana perwakilan dari beberapa kelompok 

duduk di dalamnya; kelompok rohaniwan/teolog mengisi posisi gembala dan 

pengajar, kelompok aristokrat ― yang ada di dewan kota ― mengisi diaken (diambil 

dari procurators kota) dan penatua (diambil dari anggota dewan kota), sementara 
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wakil umat juga menjadi bagian dari penatua. Dengan demikian, keseimbangan 

antartiga kekuatan (penguasa, masyarakat, dan kaum klerus terpelajar) hadir dalam 

konsistori, sekaligus menunjukan berakhirnya hak-hak istimewa kaum klerus.

Selain pemerintahan gereja, pembenahan juga dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan para pendeta. Mereka (para pendeta) harus memahami kitab suci, 

menguasai bahasa, sejarah filsafat, masyarakat, dan gereja. Mereka juga harus 

memiliki kemampuan untuk mengajar, berdebat, menjadi teladan dan mendampingi 

umat, serta tentunya lulus ujian konsistori; selain tentunya calon harus disetujui oleh 

dewan kota. Kualifikasi yang tinggi membuat terjadinya kesenjangan, dalam bidang 

teologi, antara para klerus (pendeta/pengajar) dengan kalangan non-klerus dalam 

konsistori. Bahkan, setelah terjadi pemberontakan petani (1525), lahir keputusan ― 

dalam sinode gereja Prancis pada tahun 1571 ― yang menekankan bahwa urusan 

doktrin hanya pendeta dan guru besar teologi yang memiliki hal dalam persidangan.

Seiring dengan menyebarnya sistim presbyterial-synodal ke berbagai tempat, 

kesenjangan di bidang teologi membawa persoalan tersendiri, misalnya bobot teologi

dari persidangan sangat didominasi oleh kaum klerus (pendeta/pengajar). Sementara 

dipihak lain, penatua dan diaken hanya mengurusi kehidupan sehari-hari umat. Inilah 

yang disebut bahaya klerikalisme dalam kehidupan gereja71. Selain persoalan 

klerikalisme, kesenjangan seperti ini dapat juga berunjung pada penentuan ajaran 

gereja berdasarkan voting di mana mereka yang tidak memiliki kualifikasi teologi ikut 

dalam pengambilan suara tersebut. Atau, suara emosional dari umat bisa masuk dan 

menentukan hasil sebuah persidangan; baik ditingkat jemaat, klasis dan sinode. 

Dengan kata lain, kesenjangan yang ada memiliki implikasi terhadap hilangnya 
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keseimbangan di dalam persidangan. Di sini Pdt. Soleiman mengusulkan perbaikan 

kualitas pendidikan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam persidangan. Dalam 

pandangan Pdt. Purwanto, di sinilah dibutuhkan kompetansi dari para pendeta, 

penatua dan diaken agar peran ministerial mereka dapat membentuk dan membangun 

kehidupan gereja dan masyarakat.

Selain masalah kualitas pendidikan, Pdt. Soleiman juga menyoroti perlunya 

upaya kontekstual dalam memahami peran pejabat gerejawi72. Hal ini mengingat 

kadang para pejabat gerejawi seperti kesulitan memahami dan menempatkan peran 

mereka saat berhadapan dengan sejumlah persoalan sosial dan politik yang terjadi di 

Indonesia. Posisi ini mengingatkan pada kritik Pdt. Essy Eisen terhadap praktek 

sempal dari fungsi dan peran pendeta; fungsi dan peran pendeta cenderung diikat 

dalam berbagai kegiatan ritual gereja sehingga terjadi kebingungan menempatkan 

perannya dalam misi yang transformatif di tengah gereja dan masyarakt, di mana 

aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya tidak bisa dikesampingkan.

Dalam rangka menyoroti persoalan di atas, Pdt. Eisen menghubungkan jabatan 

gerejawi, khususnya pendeta, dengan pembangunan jemaat dalam bingkai eklesiologi 

yang trinitaris. Bertolak dari keyakinan akan gerak dinamis dari persekutuan ilahi 

(koinonia) ― antara bapa, anak dan roh kudus ― posisi trinitaris diyakini Pdt. Eisen 

sangat menekankan mutual interpenetration (kesalingterhubungan) antar tiga pribadi. 

Dengan demikian, pendekatan ini tidak memberi tempat pada subordinasi atau 

pemisahan peran ketiga pribadi tersebut; ketiganya hadir dan bertidak secara 

bersamaan. Dalam konteks eklesiologi, perspektif trinitarian diyakini akan 

menempatkan seluruh individu dalam sebuah persekutuan yang bergerak secara 
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bersama serta saling mengisi satu dengan yang lain (koinonia yang hidup). Pada saat 

yang bersamaan, posisi ini juga akan menempatkan relasi antarjabatan di dalam gereja 

― termasuk relasi antargereja maupun relasi gereja dengan komunitas lainnya ― 

bergerak secara partisipatoris dan dialogis dalam mewujudkan karya bersama. 

Implikasi dari posisi ini, menurut Pdt. Eisen, adalah peran pejabat gerejawi ― 

khususnya pendeta ― yang terbuka, dialogis serta memberi ruang bagi perbedaan 

dalam relasi dengan berbagai pihak; baik internal gereja maupun eksternal. Dengan 

demikian, peran pendeta tidak dibaca dalam kegiatan ritual gereja semata, namun 

memiliki jangkauan luas untuk mewujudkan gerak partisipatoris dan dialogis.

Dalam konteks pengalaman gereja Katolik Roma, sebagaimana 

diungkapkannya relasi antar jabatan (uskup, imam dan diakon) dibahasakan dengan 

istilah mitra, bukan istilah pembantu perkembangan pasca konsili Vatikan II. 

Kemitraan tersebut diikat dalam persekutuan sakramental yang diyakini bersumber 

dari perjamuan Yesus dengan murid-muridnya73. 

“Terhadap para imam, uskup bukanlah ‘tuan besar’ atau penguasa, tetapi bersama 

mereka uskup membentuk komunitas sakramen; menjadi rekan kerja dan penasehat 

uskup di bidang liturgi dan pastoral untuk melayani Umat beriman sebaik-baiknya. 

Dalam semua literatur purba diakon adalah pembantu uskup,Kini telah terjadi 

perubahan, dan diakon de facto menjadi rekan kerja imam, tetapi hubungan 

utamanya tetap dengan uskup”

Menariknya, posisi kaum klerus dan umat (non-klerus) ditarik pada sebuah 

titik yang sama, yakni anugerah imamat rajawi yang diberikan kepada seluruh umat 

melalui baptisan. Posisi ini mirip dengan apa yang diungkapkan Pdt. Samuel D. Luas

bahwa dasar dari jabatan gerejawi adalah panggilan Allah bagi seluruh umat 

(ministerial yang lebih luas). Bagi setiap orang (tertahbis dan non-tertahbis) memiliki 
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hak dan tanggungjawab untuk berperan secara aktif dalam perayaan liturgis dan 

menjadikan hidupnya sebagai perwujudan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan kata lain, peran liturgis dipahami secara menyatu dengan kehidupan sehari-

hari.

Mereka yang tertahbis (uskup, imam dan diakon), masing-masing memiliki 

peran berdasarkan kedudukannya. Uskup berperan sebagai pemimpin umat ― 

penerus rasul ― dalam menjalankan karya imam agung (Yesus Kristus), yakni dalam 

(1) pemberitaan (nabi), (2) menguduskan (imam) dan (3) mengatur (gembala).74 Di 

sini uskup dipandang sebagai puncak partisipasi dalam imamat agung dan ditetapkan 

sebagai: 

“pemimpin (moderator), pelayan (dispensator) dan penjaga (custos) liturgi. Ia harus 

berhomili dan mengajar, dan di dalam doa serta korban ia harus memohon rahmat 

Allah bagi umat” 

Dalam rangka menggembalakan kehidupan umat percaya, para imam75

(paroki) diikat dalam persekutuan sakramental dengan uskup dalam rangka 

pelaksanaan imamat Kristus melalui pewartaan Injil, mengajar, melayani sakramen, 

merawat jemaat dan merayakan kurban Tuhan. Sementara peran diakon, yang 

bersama-sama imam membentuk persekutuan sakramental.

Diakon memiliki pelayanan rangkap tiga: pelayanan Liturgi, pewartaan 

Sabda/pengajaran dan Amal kasih. Dalam Liturgi ia membantu uskup dan imam 

                                                            
74 Uskup dipilih oleh para uskup se-provinsi atau se-regio, biasanya dipilih tiga nama, yang kemudian 

diajukan ke Sri Paus untuk dipilih salah satu dari nama-nama tersebut.
75 Imam dipilih dan ditempatkan oleh uskup bersama dewan imam yang ada di sebuah wilayah. 

Pergantian (rotasi) imam biasanya dilaksanakan tiap lima tahun, namun setiap imam harus siap sedia 
dipindahkan kapan saja dan di mana saja. Setiap tahun, sebelum Kamis putih, imam mengulang janji imamat 
yang menegaskan beberapa hal, yakni: (1) menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus, (2) melaksanakan 
pewataan tanpa mengutamakan uang, (3) merayakan perayaan liturgis, (4) melaksanakan tanggungjawab 
pastoral dan (5) taat pada uskup.
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dalam Ekaristi (memaklumkan Injil, membagikan Komuni). Ia membaptis, 

memberkati Perkawinan, mengirim komuni bagi orang sakit dan memimpin upacara 

pemakaman; memimpin upacara-upacara pemberkatan/sakramentalia.

Alur di atas menempatkan tugas-tugas gerejawi ― baik yang dilakukan 

kalangan tertahbis maupun non-tertahbis ― berada dalam dalam anugerah imamat 

rajawi yang diberikan kepada semua orang, di mana para pejabat gerejawi (tertahbis) 

menjadi orang-orang yang secara khusus dipanggil melaksanakan tugas-tugas imamat 

untuk membangun umat Allah. Dalam konteks ini, hanya tahbisan uskup dan imam 

yang dipahami berlangsung (meterai) seumur hidup. Namun, untuk masa pelayanan, 

uskup dibatasi sampai umur 75 tahun. 

Sementara imam, masa pelayanannya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan 

uskup; sekalipun sudah 75 tahun namun bila dipandang masih sehat maka sang imam 

tetap diberi kesempatan untuk melayani umat. Di sini gereja Katolik Roma tidak 

mengenal ibadah emeritasi bagi uskup dan imam. Ini berbeda dengan praktek yang 

selama ini berlangsung di mana emeritasi selalu diadakan dalam sebuah ibadah 

khusus. Bagi Pdt. Samuel D. Luas, ibadah emeritasi diadakan karena GPIB kota 

Bandar Lampung membedakan masa jabatan pendeta ― berlangsung seumur hidup 

― dan masa pelayanan pendeta yang dibatasi oleh usia atau lama masa pelayanan. 

Dengan kata lain, emeritasi berhubungan dengan masa pelayana pendeta, bukan masa 

jabatan. 

Perbincangan mengenai jabatan kali ini nampaknya memunculkan beberapa 

hal yang membutuhkan perbicangan lebih lanjut, misalnya persoalan hubungan 

pejabat gerejawi ― khususnya pendeta ― dengan Tager mengingat kadang 
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kebebasan pendeta terhalang berbagai aturan di dalam Tager; cara berpikir 

institusional dirasakan terlalu dominan sehingga melemahkan peran ministerial dari 

seorang pendeta. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk membicarakan Tager dan 

teologi jabatan secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan berbagai 

perkembangan di tanah air; tidak hanya memberikan perhatian kepada persoalan 

politik, namun juga tantangan yang terkait dengan pergerakan korporasi. Kemudian, 

persoalan seperti ibadah emeritasi maupun pelaksanaan penahbisan pendeta 

nampaknya perlu dipikirkan kembali akademis, sehingga pelaksanaan penahbisan 

menjadi mirip dengan pesta76 dihiasi dengan foto dan makan-makan.

C. Sikap Politik Pendeta Kristen Dalam Pilkada Bandar Lampung

1. Phobia politik.

Pandangan  ini berangkat dari asumsi bahwa politik itu kotor, politik 

tidak akan berhasil tanpa kecurangan, suap, korupsi, dlsb.  Apalagi  pandangan 

seperti ini punya dukungan teologisnya tersendiri.  Mulai dari  lagu-lagu 

Kristen yang mengatakan, "Salib di muka, dunia di belakang."  Politik  

dianggap sebagai sesuatu yang bersifat duniawi, sehingga harus ditinggalkan.  

Belum  lagi tafsiran Yoh. 17:14; 16 yang mengatakan, "Mereka bukan dari 

dunia."77 dipelintir sedemikian rupa sehingga orang Kristen harus bersikap 

apatis dan apolitis terhadap dunia dimana dia tinggal.

Jika melihat sejarahnya, sebenarnya ini muncul dari gerakan pietisme

yang merupakan counter terhadap kekakuan rasionalistik gereja-gereja 

Protestan Reformasi kala itu.  Gerakan  pietisme melihat gereja-gereja 

Reformasi begitu hebat dalam menalar Alkitab, tapi dibarengi oleh kekeringan 

                                                            
76 Pdt. Soleiman, dalam tradisi reformasi Calvin, penahbisan pendeta dilaksanakan dalam persidangan 

Klasis setelah setelah ujian peremtoar
77 Tafsiran Yoh. 17:14; 16
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spiritualitas. Gerakan pietisme,  yang lebih fokus pada kehidupan spiritualitas, 

akhirnya memilih untuk menarik diri dari dunia.  Dunia  dan segala isinya, 

termasuk politik, dianggap sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan.

Dalam buku itu, yang dilatarbelakangi penyerbuan kaum Gothik ke 

kota Roma, 410, Augustinus dengan jelas melakukan sebuah dikotomi antara 

kota Tuhan dan kota dunia. Kota dunia, sebagai representasi Roma, adalah 

kota yang dihuni oleh orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Sementara 

kota Tuhan adalah kota sebaliknya, kota yang dipenuhi oleh orang-orang yang 

mencintai Tuhan dan kehendaknya. Mulai saat itu, muncullah monastri-

monastri di hutan dan padang gurun, Kristen pertapa yang meyakini bahwa 

Tuhan hanya bisa diyakini dalam kesunyian.

2. Mania Politik

Sebenarnya  ini bukan  hal baru dalam sejarah kekristenan Indonesia. 

Sejak  awal berdirinya  gereja-gereja di Indonesia yang dipelopori oleh 

gerakan zending  Eropa,  gereja-gereja  selalu  berlindung  dibalik para 

penguasa, ketika itu kolonial Belanda78.  Hal ini  terus berlanjut dimasa Orde 

Baru pemerintah Suharto dimana kala itu gereja-gereja sibuk mempopulerkan 

sebuah teologi pembangunan yang selaras dengan ideologi Repelita Suharto. 

Lagi-lagi,  gereja lebih  memilih  mendekat pada penguasa.

Tentu  saja ini memprihatinkan. Dimensi  politis  kekristenan hanya 

satu, mereka bisa beribadah dan bangunan gereja berdiri. Pengamatan  ini 

diperkuat oleh beberapa kali saya berbincang  dengan  pendeta, sesama 

mahasiswa teologi, dan orang Kristen biasa tentang Pilkada dalam waktu 
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dekat ini. Variabel-variabel  yang dilakukan dalam menganalisa capres pilihan 

selalu berfokus pada siapa capres paling toleran dengan agama minoritas.

Pertanyaannya,  benarkah sikap-sikap politis yang demikian?  

Bagaimana seharusnya   perspektif  Kristen  dalam  melihat politik?  Untuk 

kepentingan ini, kita  harus  selesai  dulu membicarakan  apa itu politik?  

Setelah  selesai  dengan itu, baru kita bisa masuk dalam menentukan sikap 

Kristen terhadap politik (khususnya Pemilu).79

Para pemuka agama (khususnya para pendeta), secara pribadi, yang 

mengangkat dirinya sebagai pendukung aktif salah satu paslon yang 

berkontestasi dalam pilkada. Menjadi terang-terangan, karena hasrat 

menggelora untuk melihat negeri ini tidak lagi berjalan mundur, bisa menjadi 

alasan dari mereka sampai melakukan aksi dukung mendukung terhadap 

paslon pilihannya, bahkan ikut juga kecam mengecam terhadap paslon 

lawannya. Perilaku semacam ini sudah dapat dikategorikan sebagai politik 

praktis sebab telah menyentuh dimensi kekuasaan dalam politik. Secara moril, 

berpolitik praktis adalah hak konstitusional setiap warga negara. Bebas saja 

orang berpendapat, selama pendapatnya bisa dipertangungjawabkan dan tidak 

melanggar hak asasi orang lain. Ini adalah wujud dari gaya hidup bangsa yang 

demokratis. Akan tetapi pada kenyataannya, para pemuka agama itu bisa saja 

memiliki umat yang berbeda pilihan dengan mereka. Kalau sudah bicara 

“nama”, maka pilihan yang didasari pada rasionalitas dan obyektifitas, dapat 

bias menjadi emosional dan subyektif.

                                                            
79 Eksposisi Lukas 4: h.18-19
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Berhadapan dengan piklada, orang cenderung bicara suka atau tidak 

suka terhadap para calon penguasa. Kalau sudah tidak suka, maka apa yang 

dilihat dari calon tersebut tetap saja dipandang salah meskipun yang 

dilakukannya benar. Sebaliknya, kalau sudah suka, maka apa yang dilihat 

tetap saja dianggap benar meskipun yang dilakukan calon itu jelas salah. Itulah 

sikap yang umumnya menghinggapi konstituen di negeri ini. Kalau mau kita 

ambil contoh, Ahok misalnya. Para pendeta sekarang ini begitu 

bersemangatnya mendukung beliau sebagai gubernur di periode kedua melalui 

publikasi yang gencar di sosial media, dengan alasan yang beragam, mulai 

dari rekam jejaknya sampai identitasnya. Namun, ada sebagian warga jemaat 

yang sampai sekarang masih belum menerima rumahnya digusur di masa 

kepemimpinan Ahok periode pertama, sehingga menurut mereka pilihan para 

pendeta kepada Ahok itu sama juga dengan mendukung penggusuran yang 

terjadi pada mereka.

Sadar pada situasi ini, semestinya para pemuka agama khususnya para 

pendeta mempertimbangkan lagi tindakan mereka yang mempublikasikan 

pilihan pribadinya di sosial media, karena dapat memicu resistensi (penolakan) 

dari sebagian umat yang memiliki pilihan berbeda atau pandangan berbeda 

terhadap calon pilihan para pendeta tersebut. Resistensi itu dapat menjadi batu 

sandungan bagi para pendeta untuk mencerdaskan umatnya dalam berpolitik. 

Dalam negara sekuler, agama dan politik memang terpisah tapi tidak tertutup 

kemungkinan dapat saling mempengaruhi. Tapi pada negara Pancasila, agama 

adalah salah satu fundamen kehidupan bangsa dan negara, dimana politik ada 

di dalamnya. Agama memberikan kontribusi nilai yang terintegrasi pada 
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Pancasila, sehingga dalam bidang politik, agama berpolitik secara nilai atau 

moral bukan berpolitik praktis80.

Politik nilai membuat peran agama sebagai pengayom bangsa dapat 

berjalan karena mengatasi semua kepentingan sesaat yang bermain dalam 

politik. Sementara itu jika agama memainkan politik praktis maka agama 

dapat berpotensi menjadi faktor disintegrasi ketimbang mempersatukan 

masyarakat yang terpecah karena beda pilihan. Oleh sebab itu, sebagai 

pemuka agama, ada baiknya sikap politik yang diambil mencerminkan 

eksistensi agama dalam hubungannya dengan negara. Karena mudah sekali 

sikap para pemuka agama itu dipandang sebagai sikap keagamaan oleh publik, 

dan ini jelas merugikan tidak hanya bagi agama itu sendiri, tapi bagi 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
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BAB IV

PERAN PENDETA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR 
LAMPUNG

A. Latar Belakang Terlibat Pendeta Dalam Pilkada

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung 

pada 9 Desember 2015, Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) menggelar 

pendidikan politik di Aula GPIB Marturia Kemiling , Bandar Lampung pada tanggal 

36 Oktober 2016. Acara dibuka dengan kebaktian yang dibawakan oleh Ketua Umum 

GPIB Pdt. Samuel D Luas, S.Th,. Dalam khotbah singkatnya yang diambil dari kitab 

Pilipi 1:3-8, mengingatkan peserta agar ditengah-ditengah dinamika demokrasi 

menjelang Pemilihan Kepala Daerah tetap di jalan Tuhan, dan tidak tergoda seperti 

yang dilakukan oleh Paulus yang ditengah-tengah godaan dan cobaan tetap berjalan 

dalam jalan Tuhan dan tetap menjalankan tugasnya dalam memberitakan injil.

Lebih lanjut Pdt. Egbert Parasian Sihombing S.Th. M.Min ,mengatakan: 

...“GPIB Marturia tidak berpolitik praktis dengan menunjuk salah satu nama calon 

karena akan menimbulkan perpecahan dalam jemaat yang hidup ditengah-tengah 

perbedaan pendapat dan pilihan. “Saya tegaskan bahwa GPIB Marturia tidak 

berpolitik secara praktis dengan menunjuk nama tertentu sebagai calon yang 

didukung karena apabila melakukan hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan 

perpecahan ditengah-tengah jemaat yang hidup dengan perbedaan pendapat dan 

pilihan, namun kita tetap terbuka apabila ada calon yang datang ke kantor GPIB 

Marturia untuk didoakan.”

Fery Triatmojo sebagai anggota KPUD Kota Bandar Lampung dalam acara 

tersebut menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan dijalani oleh semua calon 
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kepala daerah mulai dari awal sampai pada saat pemilihan. Dia juga mengatakan 

bahwa 80% dari masyarakat karo belum menentukan pilihan kepada salah satu calon 

karena berbagai hal, hal ini dapat dimanfaatkan oleh gereja dalam hal ini GPIB 

Marturia untuk memberikan pendidikan politik sehingga mereka dapat menentukan 

pilihan yang terbaik. 

...“Menurut pendapat saya, pada saat ini masih 20 % masyarakat karo yang sudah 

menentukan pilihan, 80% lagi masih “mengambang”, hal ini dapat dimanfaatkan 

oleh GPIB untuk memberikan pendidikan politik sehingga nantinya akan terpilih 

pemimpin yang terbaik” jelasnya81.

Divisi Teknis KPUD Kota Bandar Lampung dalam presentasinya terlebih 

dahulu menjelaskan tentang hal-hal teknis tentang pemilihan kepada daerah seperti 

tentang dasar hukum dari pemilukada, hal-hal yang berubah dari pemilukada 

sebelumnya dan lain sebaginya. Dalam kaitannya dengan Pilkada Kota Bandar 

Lampung GPIB Marturia mengajak agar peserta yang hadir yang merupakan Badan 

Pekerja Majelis Klasis agar ikut mengawasi proses pemilihan kepala daerah dan 

melaporkan ke panitia pengawas pemilu apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh salah satu calon.

Dia juga mengatakan GPIB Marturia harus membuat suatu konsep yang akan 

diberitahukan kepada semua jemaat tentang kriteria-kriteria calon kepala daerah, dan 

sudah saatnya gereja berani mendukung hal-hal yang baik dari kepada kepala daerah 

dan memberikan kritik apabila ada hal-hal yang tidak sesuai.

                                                            
81 Wawancara Kepada Fery Triatmojo Anggota KPU Kota Bandar Lampung,  Wawancara Pribadi, 

Bandar Lampung, 12 Maret 2016.
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Samuel D Luas, S.Th, sebagai moderator diskusi, berharap 

beberapa output dari diskusi, antara lain klasis-klasis dan kategorial satu suara yaitu 

menolak politik praktis, akan menghasilkan masukan-masukan sebagai rekomendasi 

dalam pembuatan surat penggembalaan kepada jemaat terkait pemilihan kepala 

daerah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pendidikan politik bagi 

jemaat dalam menyikapi pemilihan kepala daerah. Dia juga kembali menegaskan 

bahwa sikap GPIB sudah jelas tidak berpolitik praktis dan tidak mendukung salah satu 

nama calon dan GPIB berkomitmen untuk menciptakan dan mensukseskan 

demokrasi yang berkualitas dan pilkada yang berkualitas.

B. Peran Politik Pendeta Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung

Peran seorang imam dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang 

bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga 

tradisi-tradisi Kristen supaya tetap murni.  Dalam Perjanjian Lama, aturan-aturan 

yang ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern, 

fungsi imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja-

gereja yang ada. Aturan yang dibuat pun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak 

menyalahi aturanaturan yang sudah ada dalam Alkitab serta berlaku umum pada 

gereja-gereja yang dibawahinya82. Fungsi ini sejalan dengan fungsi legislasi lembaga 

legislatif yang bertugas untuk menentukan policy dan membuat undang-undang serta 

mempunyai hak inisiatif, hak mengamandemen rancangan undang-undang eksekutif 

dan hak budget. Sebelum membuat undang-undang, legislatif haruslah mengetahui 

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan kepekaan dalam membaca 

                                                            
82 Ibid, h.73
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situasi dan kondisi masyarakat sehingga undang-undang yang dihasilkan pun tepat 

sasaran. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pdt. Samuel D. Luas.S.Th : 

“… fungsi pendeta yang sejalan yakni dalam pembuatan aturan, Gereja bersama 

majelis jemaat membuat aturan yang berlaku di gereja sesuai dengan kebutuhan 

jemaat tanpa menyalahi aturan dari sinode. Akan tetapi pengawasan mengenai 

pilkada biasanya dilaksanakan oleh gereja dan dilaporkan kepada pihak yang 

berwajib apabila ada pelanggarang-pelanggaran terhadap pilkada …” (wawancara 

tanggal 22 Agustus 2016) 

Hal ini menunjukkan bahwa gereja juga bisa dianggap sebagai lembaga 

legislatif yang ada di lingkungan Kristen dan khusus menangani urusan intern gereja 

saja. Sinode bertindak sebagai lembaga legislatif dan gereja-gereja yang dibawahinya 

menjadi eksekutif yang menjalankan aturan-aturan dari sinode. Anggota sinode pun 

terdiri dari pendeta-pendeta yang mewakili tiap-tiap gereja yang dibawahinya. 

Bertindak sebagai eksekutif maka pendeta bertanggungjawab terhadap seluruh 

pelayanan dalam gereja, sehingga ia harus sanggup mengatur segala pekerjaan. 

Sebagai pemimpin, ia harus mampu bekerjasama dan melibatkan setiap potensi yang 

ada pada warga jemaat, bersikap hati-hati, menghargai serta memberi petunjuk yang 

positif kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ketika pendeta menjadi anggota 

legislatif yang menjalankan fungsi legislasi sebenarnya ia juga menjalankan fungsinya 

sebagai imam dimana ia harus memiliki kepekaan dalam melihat situasi dan kondisi 

yang dihadapi oleh masyarakat dan juga ia harus bersikap adil sehingga produk 

undang-undang tidak memihak atau menguntungkan satu pihak saja. Akan tetapi 

ketika pendeta yang sementara terlibat dalam politik praktis tidak diperkenankan 

menjalankan fungsi keimamannya di dalam lingkungan gereja seperti membawakan 

khotbah di atas mimbar sesuai dengan aturan sinode gereja. Hal ini juga dilakukan 
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agar mimbar gereja tidak dijadikan tempat untuk melakukan kampanye di lingkungan 

gereja. Gereja menghargai perbedaan aktifitas politik umatnya.

Secara teologis, pendeta adalah pengemban amanat agung memberitakan Injil 

dan menggembalakan jemaat. Pemberitaan injil tidak hanya di Yerusalem, tetapi 

sampai ke ujung dunia. Secara sosiologis, pendeta adalah salah satu tokoh 

masyarakat. Pendeta tidak hanya menyampaikan injil di gedung gereja, tetapi juga di 

segala gedung, termasuk di gedung partai politik, di gedung perwakilan rakyat, dan 

dimana saja, sejauh yang dapat dijangkau83. 

Pandangan bahwa politik itu kotor, perlu diluruskan dalam pemahaman umat. 

Politik itu netral, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Politik dari kata polis 

berarti negara/kota, polites (warga negara), politikos (kewarganegaraan, civics), 

politiketechne (kemahiran berpolitik), dan politike episteme (ilmu politik). Politik 

adalah seni kemungkinan dalam mengatur warga kota/Negara. Jadi, alat itu (politik) 

memang bisa kotor jika pemakainya (orang yang berpolitik) menggunakannya dengan 

cara-cara yang tidak sesuai dengan Injil. Ibaratnya, politik itu seperti alat pisau bedah 

di tangan dokter bedah. Pisau itu justru bisa mengeluarkan penyakit dan 

menyelamatkan seseorang. Sebaliknya, pisau itu dapat digunakan mengancam, 

menodong, bahkan membunuh bila berada ditangan penjahat. Ada juga yang 

berpandangan bahwa dunia politik dan DPR/DPRD itu penuh dengan kegelapan 

(keserakahan, korupsi, kolusi). Apabila kita memandang bahwa politik praktis dan 

DPR/DPRD itu kegelapan, maka seharusnya kita membawa terang ke sana. Sebatang 

lilin hanya berguna apabila ditempatkan di tempat gelap, bukan ditempat terang. 

                                                            
83Ibid, h.98
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Apakah terang lilin dapat kita saksikan di siang hari, ditempat terbuka sementara sinar 

matahari begitu terik? Tempatkanlah lilin itu di tempat gelap supaya cahayanya 

menerangi, semakin gelap tempat itu, semakin berharga terang sang lilin. Seringkali 

kita meng-apatiskan dan meng-alienasi pendeta dari partai politik. Apalagi bila ada 

yang merasa terancam posisi politiknya bila pendeta juga masuk politik. Kita harus 

mengetahui apa itu partai politik, tidak serta merta memandangnya secara negatif.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 194584. Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik 

masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi 

kebebasan yang bertanggung jawab. Kita sering menyerukan demokrasi, dan partai 

politiklah tempat kita mengembangkan sikap demokrasi itu. Kita sering berteriak: 

“kebebasan beribadah”, dan melalui partai politiklah kita bisa menyalurkan itu secara 

bertanggungjawab. Secara bertanggungjawab disini diartikan sesuai mekanisme atau 

aturan yang ada.

Salah satu tugas warga negara yang baik adalah melakukan pendidikan politik. 

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Bagaimana kita mau memperjuangkan hak kita, jikalau kita sendiri tidak 

                                                            
84 Ibid, h.82
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mengetahui apa yang menjadi hak kita? Melalui partai politik, kita mengetahui apa 

saja hak kita dan berani memperjuangkannya secara legal. Apabila diperhatikan 

tujuan dan fungsi partai politik, maka kita tidak akan “negative thinking” terhadap 

pendeta yang berpolitik praktis. Tujuan partai politik, Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008, 

yaitu: mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan 

kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas khususnya adalah meningkatkan partisipasi 

politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 

pemerintahan; memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik ini 

diwujudkan secara konstitusional atau sesuai aturan. Adapun fungsi Partai Politik 

adalah berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas 

agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat85, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang 

kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 

masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara 

Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi 

Partai Politik diwujudkan secara konstitusional atau sesuai aturan yang berlaku. 

                                                            
85 Ibid, h.70
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Sebagai negara yang menganut sistem perwakilan, maka kita perlu mendukung 

siapapun yang bisa mengabarkan injil melalui sistem partai politik dan DPR/DPRD.

Apabila kita mempercayai pendeta, maka kita (anggota jemaat biasa) harus 

berbesar hati memberi kesempatan kepada pendeta untuk menyatakan karya Allah 

melalui politik. Ingatlah, tidak semua orang masuk partai politik atau DPR/DPRD 

karena faktor kekuasaan atau uang. Ada juga yang masuk partai politik dan menjadi 

anggota DPR/DPRD karena faktor pelayanan, Pelayanan kepada Allah dan sesama 

manusia, Pelayanan secara cerdik dan konstitusional Dunia politik membutuhkan 

kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan bila tidak ada yang 

menyampaikannya? Dunia politik tidak bisa dipisahkan, dikotomi, dari dunia 

gerejawi, Kita harus mengakui bahwa dunia politik juga adalah medan pelayanan. 

C. Pengaruh Peran Pendeta Bagi Agama Kristen

Kita mengetahui ada anggota gereja yang merasa nyaman pergi ke gereja 

secara rutin. Kita tahu di antara mereka ada tidak pernah memikirkan bagaimana agar 

gerejanya dapat bertumbuh. Mereka hanya puas dengan rutinitas yang mereka lalui 

bersama. Tetapi yang lebih mengherankan lagi ada banyak pemimpin gereja termasuk 

hamba Tuhan yang merasa puas dan nyaman dengan keberadaan gereja mereka 

sekalipun mereka tidak pernah mengusahakan pertumbuhan gerejanya. Mereka 

melayani secara rutintanpa ada tuntutan dan tujuan yang jelas86.

Hal ini tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan gereja tersebut. Gereja ini 

tentu tidak dapat bertumbuh karena tidak ada keinginan dari pemimpin gereja untuk 
                                                            

86 https://www.google.co.id/amp/s/midiankhsirait.wordpress.com/2012/01/18/207/amp/
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mengembangkan gereja yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pertumbuhan gereja 

hanya akan terjadi ketika ada keinginan pemimpin gereja dan didukung oleh jemaat. 

Hubungan pemimpin gereja dengan pertumbuhan gereja amat erat, sebab pemimpin 

gereja mempunyai pengaruh yang besar terhadap jemaatnya. 

Seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Ia dapat menggerakkan orang lain sehingga terjadi sesuatu. Ia memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin 

dilakukan orang itu, bahkan mungkin yang tidak disukainya sama sekali. Pemikiran 

seperti ini bukan berarti bahwa para pemimpin gereja berorientasi pada 

memberdayakan orang lain atau anggota jemaat untuk melayani tanpa motivasi, 

Mereka juga bukan memimpin berdasarkan kehendak mereka sendiri. Tetapi para 

pemimpin bertanggung jawab memperlengkapi, mendukung, memotivasi, 

membimbing, dan memampukan jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan.

Kepribadian seorang pemimpin sangat menentukan pelayanannya dan 

penanganan tugas-tugasnya. Sering ditemukan bahwa pemimpin rohani gagal karena 

kepribadiannya, sehingga tidak dapat diharapkan lagi oleh jemaat. Kepribadian hamba 

Tuhan yang baik itu adalah hidup benar di hadapan Allah dan hidup penuh iman. 

Memang seorang pemimpin gereja yang diharapkan adalah seseorang yang dapat 

dikatakan “mampu” dalam memimpin. Bukan berarti mereka bersikap otokratis, yaitu 

suka memerintah dan melakukan segalanya sesuai keinginannya. Tetapi mereka 

adalah orang yang memusatkan pikirannya pada tugas, serta mampu berpikir ke 

depan, mampu merencanakan sesuatu untuk masa depan yang sesuai dengan visinya. 

Sebagai hamba Tuhan dan seorang pemimpin, ia harus betul-betul mengerti dan 
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mengalami pertobatan, menjaga diri agar tetap dalam kesucian, bertumbuh dalam 

kerohanian, berusaha sepenuhnya untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Hal 

ini akan membawa dampak positif dalam pertumbuhan gereja.

Selain kepribadian, kerohanian juga merupakan prinsip utama dalam 

kepemimpinan Kristen. Kemantapan rohani seorang pemimpin akan menghasilkan 

buah-buah dalam pelayanannya. Seorang pemimpin mungkin mengalami kekuatiran 

tersendiri berkaitan dengan kerohaniannya, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dalam 

pengertian, penghayatan, pengamalan prinsip-prinsip rohani dalam hidupnya, dalam 

keputusannya dan tindakannya. Pemimpin rohani ialah pemimpin Kristen yang 

berdasarkan Alkitab. Ini berarti bahwa kepemimpinannya bersumber pada apa yang 

dikatakan oleh firman Allah.

Pertama, Seseorang yang mempunyai ketaatan teguh. Mereka mengakui secara 

mutlak ketuhanan Yesus di dalam hidupnya, dan mereka rela membayar harga untuk 

melakukan apa saja yang diperlukan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus.

Kedua, Seseorang yang menetapkan sasaran dengan jelas. Mereka melihat 

dunia sebagai ladang penginjilan dan tidak ragu-ragu menetapkan sasaran yang dapat 

dijangkau oleh injil dan memuridkan bangsa dan suku-suku bangsa.

Ketiga, Seseorang yang mempunyai pengamatan yang tajam. Mereka mampu 

mengembangkan metode-metode yang relevan dan kontekstual, sebab mereka yakin 

bahwa metode sangat bermanfaat untuk pelayanan dan tidak akan memutuskan 

sebelum mengetahui fakta seperti yang tertulis dalam Amsal 18:13.
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Keempat, Seseorang yang mempunyai ketegasan dalam mengevaluasi hasil. 

Jika metode-metode yang digunakan untuk penginjilan tidak mencapai sasaran, maka 

metode itu harus diperbaiki atau harus diubah agar membuahkan hasil seperti yang 

dikehendaki Allah.

Kelima, Seseorang yang optimis dan beriman.Mereka tidak takut dituduh 

sebagai orang yang mengejar keberhasilan, sebab dengan iman mereka berdoa supaya 

banyak orang bertobat dan mereka mohon agar Allah menyiapkan hati manusia untuk 

menerima injil.

Sebagaimana sebuah bangunan mutlak memerlukan dasar dan fondasi yang 

kuat sesuai dengan besar dan bobot bangunannya, maka “seorang pemimpin gereja 

harus memiliki dasar yang teguh bagi pertumbuhan gereja.” Pemimpin gereja yang 

ingin bertumbuh harus merasa dipilih dan dipanggil Allah, memiliki citra diri yang 

positif, diurapi Allah serta memiliki visi. Pemimpin yang baik yang dapat kita teladani 

adalah Yesus Kristus. Kehidupan Yesus sendiri memanifestasikan kekuasaan, Ia 

berbicara dengan kuasa dan otoritas. Ia memiliki kuasa untuk menghapuskan dosa, 

menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan yang mati dan memerintahkan 

kekuatan alam. Seluruh kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan pada-Nya. 

Pengikut-pengikut Yesus juga mempunyai kuasa menjadi anak Allah dan menjadi 

saksi Kristus87, Kuasa yang datangnya dari Allah membawa kebaikan bukan 

kehancuran. 

                                                            
87 Yoh. 1:12; Kis. 1:8
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Kuasa itu memerdekakan bukannya memperbudak. Selanjutnya, pemimpin 

harus menggunakan kuasa itu hanya berdasarkan kasih. Dengan kata lain kuasa kasih 

yang dimiliki oleh Yesus, hendaknya dimiliki juga oleh para pemimpin gereja kalau ia 

ingin gerejanya bertumbuh sesuai kehendak Allah. Kuasa yang dimiliki oleh 

pemimpin-pemimpin gereja adalah kuasa untuk memimpin orang kepada salib 

Kristus, bukan sekadar menambah jumlah orang banyak secara “kuantitas” tetapi 

membawa mereka pada kehidupan spiritual yang sehat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpilannya bahwa keterlibatan pendeta dalam politik praktis tak terlepas 

dari desakan kepentingan pribadi atau partai politik tertentu.  Pendeta dianggap 

sebagai bagian dari kelompok kepentingan yang memiliki sikap menonjol dan 

berpengaruh  serta memiliki pola hubungan yang baik dengan masyarakat. Adanya 

hubungan yang erat antara pendeta dengan masyarakat maka akan menjembatani 

dukungan yang kuat dari partai politik untuk mengusung pendeta sebagai salah satu 

calon yang akan mendapatkan jabatan politik tertentu. Pengusungan  pendeta 

menjadi calon pejabat publik oleh organisasi politik juga dapat dikaitkan dengan 

anggapan bahwa pendetalah yang lebih memahami kebutuhan dan desakan dari 

kelompok masyarakat.Keterlibatannya pun menjadi bagian dari mempromosikan

kegiatan organisasi politik tertentu.

B. Saran

Penelitian ini belum konfrehensif,  karna hanya melihat dari sudut pandang  

pendeta  dan dan bebepara jamaat saja, maka untuk penelitian berikutnya  bagi  

yang  berninat  meneliti  tentang  peran  pendeta terhadap pilkada  harus  lebih  

banyak lagi menemui  pendeta-pendeta dan jamaat yang lebih banyak lagi guna 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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