
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Gereja Kristen Jawa (GKJ) mempunyai Tata Gereja 

dan Tata Laksana yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ke luar maupun ke 

dalam. Tata Gereja dan Tata Laksana disusun oleh 

persidangan Sinode dan dievaluasi secara periodik guna 

menyesuaikan perubahan yang terjadi. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan gereja yang bersifat internal 

maupun eksternal harus memperhatikan lingkungan dan 

kondisi jemaatnya sehingga memungkinkan terjadi perbedaan 

kegiatan antara  satu  gereja dengan  gereja  yang lain   dalam 

melaksanakan kegiatannya.
1

 

GKJ Dagen-Palur merupakan salah satu anggota 

sinode GKJ melaksanakan panggilannya mengacu pada Tata 

Gereja dan Tata Laksana. Ternyata cakupan Tata Gereja dan 

Tata Laksana tidak selalu dapat dapat menjawab pada 

persoalan   gerejawi   sehingga   Majelis   Gereja menetapkan 

 
1 

Bdk. Mukadimah Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ Tahun 2005, 

bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana adalah hasil keputusan persidangan 

sinode GKJ, oleh karena itu harus dihormati dan ditaati secara kreatif oleh 

setiap dan semua GKJ 
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untuk mengembangkan pemahaman pasal-pasal dalam Tata 

Gereja dan Tata Laksana sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendapatkan solusi pada setiap 

permasalahan yang harus dihadapi. Majelis Gereja 

menerapkan eklesiologi berdasar pada Lukas 10:25-37 

“Orang Samaria yang Murah Hati”. 

Eklesiologi GKJ dikembangkan berdasarkan 

eklesiologi Calvin antara lain sistem pemerintahan gereja, 

Ibadah dan Tata ibadah. Sampai sekarang eklesiologi GKJ 

masih tetap diwarnai oleh eklesiologi Calvin tetapi ada 

beberapa perubahan terkait dengan masalah yang timbul di 

masyarakat pada masa kini. Calvin merupakan seorang tokoh 

reformasi yang bergumul dengan persoalan tentang ajaran 

yang diberikan oleh gereja.
2

 

Gereja Kristen Jawa (GKJ) merupakan gereja yang 

beraliran Calvinis.
3 

Sampai sekarang, pandangan Calvin 

mengenai gereja dan pemerintahannya masih tetap dijadikan 

acuan GKJ dalam membangun eklesiologinya. Unsur-unsur 

pokok  pandangan  Calvin  yang  dijadikan  eklesiologi   GKJ 

 
2   

Alister   E.   MacGrath,   Reformation   thought:   an introduction, 
diterjemahkan Liem Sien Kie. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 253 

3 
Kendati di Indonesia tidak ada gereja yang memakai nama   Calvin 

(is), namun banyak gereja yang dipengaruhi Calvinisme, termasuk di 

dalamnya GKJ. (Lihat J.S. Aritonang, Berbagai Aliran di dalam dan di 

sekitar Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 52-53) 
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antara lain: Organisasi dan kepemimpinan, Ibadah dan Tata 

Ibadah guna memenuhi kebutuhan dalam menghadapi nilai 

sosial dan budaya yang berkembang maupun ziarah iman 

GKJ sekaligus sebagai bagian tak-terpisahkan dari sosial- 

budaya Indonesia. 

Saat ini eklesiologi GKJ dan eklesiologi GKJ Dagen- 

Palur berkembang dalam wilayah masing-masing. Jika 

disimak dari sejarahnya tidak dapat dipungkiri bahwa 

eklesiologi Calvin secara langsung maupun tak langsung 

merupakan titik awal lahirnya eklesiologi GKJ dan GKJ 

Dagen-Palur. Saat ini penerapan keduanya telah mengalami 

perubahan dengan eklesiologi Calvin. Hal ini dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan gereja agar tetap dapat melanjutkan 

panggilan gereja di tengah kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Eklesiologi GKJ juga dipengaruhi oleh sosial 

budaya Indonesia yang berbeda dengan sosial budaya Eropa 

tempat Calvin dibesarkan dan berkarya. Dengan demikian, 

hanya beberapa pandangan Calvin yang dapat diterapkan 

dalam eklesiologi GKJ. Sebagai contoh pada eklesiologi 

Calvin jika didapati perbedaan pandangan yang muncul 

dalam jemaat yang bersangkutan dikenai sanksi gereja dalam 

bentuk antara lain dikucilkan. Eklesiologi GKJ dengan 

mempertimbangkan nilai sosial budaya Indonesia   perbedaan 
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yang muncul dalam gereja diselesaikan melalui pendekatan 

persuasif, meskipun GKJ juga pernah melaksanakan tindakan 

pengucilan. 

Eklesiologi GKJ Dagen-Palur yang ditetapkan oleh 

Majelis Gereja ternyata mempunyai pusat perhatian yang 

lebih tegas dibanding dengan eklesiologi GKJ. Meskipun 

demikian, masing-masing eklesiologi terus berkembang 

dalam menjawab panggilan gereja di wilayah masing-masing. 

1.1.1. Gereja Kristen Jawa (GKJ) 

Injil dikabarkan di Indonesia
4 

oleh zending (badan 

misi Belanda) dan juga para misioner yang berasal dari 

Portugis maupun Inggris. Beberapa badan Zending di negeri 

Belanda yang pernah datang di Indonesia antara lain: NZG 

(Nederlandsche Zendeling genootschap), NGZV 

(Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereneging), dan ZGK 

(Zending Gereformeerde Kerken). Pada waktu peralihan 

kekuasaan dari Belanda ke Inggris, Alkitab mulai 

diterjemahkan ke dalam  bahasa Jawa oleh Pendeta   Brucker. 

 
4 

Nama Indonesia, yang berarti “pulau-pulau  India”  diberikan 

kepada kepulauan itu oleh seorang etnolog Jerman, dan telah dipakai  

sejak tahun 1884. Awalnya Indonesia adalah nama geografis untuk 

menyebut semua pulau antara Australia dan Asia, termasuk Filipina. 

Gerakan nasionalis Indonesia mengambilnya dan membutnya menjadi 

nama resmi untuk republik Indonesia pada tahun 1945 dan 1949. (lih. 

Bernard H.M.Vekke, Nusantara: Sejarah Indonesia,  (Jakarta: 

Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 6). 
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Setelah Belanda kembali berkuasa, sebagian besar Alkitab 

berbahasa Jawa disita Belanda, sebagian yang tersisa 

digunakan sebagai sarana mengabarkan Injil di wilayah Jawa 

Timur.
5    

Selain    beberapa    badan    zending,       Injil  juga 

dikabarkan oleh orang awam berkebangsaan Belanda yang 

bekerja di perkebunan. Orang awam tersebut antara lain 

Johanes Emde di Surabaya, Coenraad Laurens Coolen di 

Ngoro, Ny. Van Oostrom Philips di Banyumas, Ny. Christina 

Petronela Philips Stevens di Purworejo, Mr. F.L. Anthing di 

Jakarta, A.A.M.N Keuchenius di Tegal, Stegerhoek di    Sala, 

D.D.   Le  Jolle  di  Nyemoh.
6  

Tentang  Ny.  Van     Oostrom 

Philips, pengusaha batik-tulis di Banyumas, dia tergerak 

hatinya mengabarkan Injil kepada orang pribumi  yang 

bekerja   sebagai   buruhnya
7   

dengan   menggunakan metode 

bercerita, buruhnya duduk melingkar mendengarkannya. 

Melalui metode pengajaran tersebut, kemudian lahirlah 

orang-orang Kristen baru, yaitu orang pribumi buruh batik. 

Kelompok kecil ini tumbuh sebagai “gereja rumah tangga” 

yang  dibimbing  Ny.  Philips.   Selanjutnya,  setelah orang 

5 
JD. Wolterbeek, Babad Zending di Pulau Jawa, (Yogyakarta: TPK 

Gunung Mulia, 1995), 4 
6 

Hadipurnomo dan M. Suprihadi Sastrosupono, Gereja-gereja 

Kristen Jawa (GKJ): Benih yang Tumbuh dan Berkembang di Tanah 

Jawa, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia,1988), 18 
7   

S.H   Soekotjo,   Sejarah   Gereja-gereja   Kristen   Jawa   Jilid 1, 
(Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009), 148 
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pribumi menerima pengajaran dan percaya, ia  juga 

melakukan penginjilan kepada orang pribumi yang berada di 

sekitarnya.
8

 

Ny. Christina Petronella Philips anak dari pasangan 

suami-isteri berdarah Belanda-Jawa. Suaminya bernama 

Johannes Carolus Philips, seorang pengawas perkebunan nira 

milik pemerintah kolonial di desa Ambal dekat Kebumen 

wilayah Karesidenan Bagelen.
9 

Ia mengabarkan Injil Injil 

kepada para pembantu rumah tangga keluarganya maupun 

pembantu  rumah  tangga  teman-teman  suaminya. Hasilnya, 

beberapa orang bersedia dibaptis dan menjadi orang Kristen. 

Setelah suaminya pensiun, mereka pindah ke desa Tuksanga, 

Purworejo, diikuti pembantu rumah tangga mereka yang 

sudah menjadi orang Kristen. Di Purworejo mereka bertemu 

rekan-rekan sekerja yang telah pensiun dan bersedia saling 

mendukung mengabarkan Injil bagi orang Jawa. Akhirnya, 

Ny. Christina membangun gedung gereja di halaman rumah 

tinggalnya sebagai tempat ibadah bagi mereka khususnya 

orang pribumi yang menerima dan mengimani Injil  sekaligus 

mereka  adalah  generasi  Kristen mula-mula di  pulau Jawa.
10

 

Berikutnya,  disusul  lahirnya kelompok-kelompok  Kristen di 

 
8 
Ibid., 149-153 

9 
Ibid., 154 

10 
Ibid., 159 
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daerah Purworejo, Tegal dan Banyumas yang merupakan 

cikal bakal Gereja Kristen Jawa. Selanjutnya, kelompok- 

kelompok tersebut terus berkembang memasuki wilayah 

Yogyakarta, Surakarta dan ke seluruh Jawa Tengah. 

Ketika misi mengabarkan Injil oleh NGZV diambil 

alih Gereja-gereja Gereformeerde di Belanda maka gereja- 

gereja lokal di pulau Jawa yang semula dibina NGZV 

selanjutnya dibina Gereja-gereja Gereformeerd Belanda yang 

terus berkembang dan nantinya menjadi nama Gereja Kristen 

Jawa. 

1.1.2. Sinode dan Klasis 

Zending berasal dari gereja presbiterial di Belanda 

yang berorientasi pada pengajaran Calvin yang merupakan 

sejarah teologi Barat yang karya-karya teologinya oleh 

banyak pakar diakui paling dekat dengan Alkitab.
11 

Dengan 

demikian, GKJ sebagai buah pengabaran  Injil oleh    zending 

juga dipengaruhi pengajaran Calvin. GKJ sebagai buah 

zending hadir pada masa pemerintahan kolonial, masalah 

yang dihadapi pada saat itu ialah (1) ketidaksiapan 

sumberdaya  manusia  yang  akan  ditugasi  sebagai   anggota 

 

 

 

11  
Dr.  W.  F  Dankbaar,  CALVIN:  Djalan  Hidup  dan   Kardjanja, 

(Djakarta:BPK, 1967), 154-157 
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Majelis; dan (2) kebutuhan dana untuk mencukupi biaya 

operasional. 

Ketidaksiapan orang pribumi mengurus GKJ 

menjadikan zending leluasa mengatur pemerintahan GKJ 

sehingga berakibat: (a) orang pribumi tetap hanya bertugas 

membantu zending; dan (b) tercabutnya sebagian besar nilai- 

nilai luhur, artefak, maupun simbol-simbol budaya lokal 

digantikan budaya barat. Adapun yang masih tersisa adalah 

bahasa Jawa yang digunakan sebagai sarana komunikasi lisan 

dan tertulis dalam lingkup terbatas, diantara orang pribumi. 

Akibatnya, GKJ menjadi lembaga yang terasing di lingkup 

budayanya maupun orang pribumi. GKJ tidak dapat 

melepaskan diri sebagai bagian pemerintahan kolonial yang 

tentu hal ini menjadi kendala GKJ dapat berkembang dan 

dapat diterima oleh orang pribumi sekaligus hidup menyatu 

dalam budaya lokal yang sudah ada jauh sebelum GKJ hadir. 

Strategi penginjilan dengan cara memberi perhatian 

pada bidang sosial yang sangat dibutuhkan warga pibumi 

dalam wujud pendidikan dan kesehatan sehingga ada  

lembaga pendidikan (sekolah) dan rumah sakit memberi arti 

tersendiri dan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang 

pribumi tetapi keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat 

kecil mereduksi pemahaman mereka  yang tidak  tepat   tetapi 
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diyakini sebagai kebenaran yaitu, GKJ sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah dan agama Kristen sebagai agama 

kolonial. Dana yang dibutuhkan pada awal berdirinya untuk 

mencukupi biaya operasional tidaklah terlalu besar sebab 

kegiatan yang dilakukan GKJ maupun jumlah umat masih 

sangat terbatas. Selain itu, adanya kerjasama GKJ dengan 

Gereja-gereja Gereformeerd Belanda juga berpengaruh pada 

ketersediaan dana GKJ. 

Peristiwa sejarah yang sangat penting untuk dicatat 

dalam hubungan dengan Gereja di Belanda adalah nota yang 

ditulis Probowinoto, yaitu nota tentang efisiensi penggunaan 

tenaga dan harta benda untuk pekabaran Injil di Jawa Tengah, 

yang memberi arah dan ketegasan hubungan kerja sama 

dengan partner, khususnya di bidang ketenagaan. Dengan 

adanya nota kesepakatan tersebut maka para tenaga gereja 

utusan khusus gereja di Belanda diarahkan pelayanannya 

dalam bidang pendidikan, pengaderan, lektur sehingga dapat 

mengurangi keterkaitan langsung antara mereka dan 

kehidupan GKJ. Tujuannya, GKJ dipimpin oleh tenaga gereja 

setempat.
12

 

 

 

 
 

12 
Hadipurnomo dan M. Suprihadi Sastrosupono, Gereja Kristen 

Jawa, 31 
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Jumlah GKJ semakin bertambah dan wilayah 

pelayanannya juga semakin luas sehingga diperlukan wadah 

kebersamaan pada tingkat kesatuan wilayah atau klasis
13  

yang di dalamnya terdapat beberapa GKJ. Pertumbuhan atau 

pemekaran dan kebutuhan GKJ dalam kebersamaan 

memerlukan satu wadah lagi yang disebut sinode. Kata 

Sinode menurut KBBI
14 

mempunyai dua arti, yaitu: (1) Rapat 

(sidang) pemimpin agama Kristen; (2) badan pengurus 

tertinggi di gereja Protestan. Itu mengandung arti, bahwa 

Sinode GKJ merupakan badan
15 

tertinggi yang ada dalam 

lingkup kebersamaan GKJ. Sinode GKJ adalah satu-satunya 

badan hukum yang sah dan diakui pemerintah terkait  dengan 

keberadaan GKJ. Sinode GKJ melaksanakan dua tugas 

tersebut, yaitu sebagai wadah untuk menyelenggarakan rapat 

atau sidang yang dihadiri oleh utusan-utusan klasis, dan 

sebagai badan yang beranggotakan GKJ. 

 

 

 
13 

Data yang diperoleh dari Agenda Gereja-gereja Kristen  Jawa, 

tahun 2015 menunjukkan saat ini Klasis ada 32 yang tersebar di enam 

propinsi pulau Jawa (Banten, DKI-Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur). 
14  

Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:Balai  Pustaka, 2002), 

1072  
15 

SK Menteri  Agama No.19 Tahun 1966 tentang   Geredja-Geredja 

Kristen Djawa selaku Lembaga Keagamaan jang bersifat dan berbentuk 

Geredja masing-masing dan semuanja. 
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Sebagai persidangan, Sinode GKJ bertugas 

menetapkan: (1) rumusan ajaran; (2) Tata Gereja dan Tata 

Laksana yang dipakai oleh GKJ. Dalam perjalanan waktu, 

ternyata ada beberapa GKJ yang menghadapi banyak masalah 

yang tidak dapat diselesaikan pada aras GKJ sehingga 

masalah tersebut diagendakan pada persidangan aras klasis. 

Jika persidangan Klasis ternyata juga tidak dapat 

menyelesaikan      maka      permasalahan      tersebut      akan 

diagendakan     dalam     persidangan     Sinode.
16     

Hal    ini 

menunjukkan bahwa sidang sinode telah ditempatkan sebagai 

sidang tertinggi sebagaimana pengertian sinode yang kedua 

yaitu badan tertinggi. 

Sebagai badan, Sinode adalah organisasi yang 

dilengkapi organ-organ sesuai kebutuhannya tetapi sebagai 

wadah yang menyelenggarakan sidang atau rapat dapat 

mengambil alih permasalahan yang tidak dapat diselesaikan 

pada aras GKJ atau Klasis sehingga putusan sidang sinode 

mengikat pada aras klasis dan gereja. Demikian yang terjadi 

sampai sekarang sehingga terkesan bahwa ada hirarki GKJ- 

Klasis-Sinode. 

 

 

 

16 
Lihat Tata Laksana GKJ tahun 2005 Pasal 29.5.1 tentang materi 

sidang Sinode 
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Sinode GKJ sebagai badan hukum akan mengikat  

setiap GKJ sebagai anggotanya. Namun, kata mengikat 

sebenarnya tidak terlalu penting digunakan mengingat sampai 

saat  ini,  setiap  GKJ  berkembang  melalui  proses  atau pola 

yang sudah baku, yaitu mula-mula terbentuk pepanthan yang 

dikelola suatu GKJ. Jika pepanthan
17 

tersebut dipandang oleh 

gereja induk sudah mampu untuk mandiri maka gereja induk 

bersama  pepanthan  tersebut  akan  minta  persetujuan Klasis 

agar pepanthan tersebut didewasakan menjadi gereja yang 

mandiri dan dewasa sejajar dengan GKJ lain yang sudah ada 

sebelumnya. Proses pendewasaan sebuah pepanthan menjadi 

gereja dewasa harus melalui prosedur yang ditetapkan Sinode 

GKJ sebagaimana telah diatur dalam Tata Gereja dan Tata 

Laksana tahun 2005. Setelah pepanthan tersebut melalui 

prosedur yang ada menjadi gereja dewasa, maka Klasis 

berkewajiban  untuk  menginformasikan  pendewasaan gereja 

baru tersebut kepada sidang Sinode untuk diterima sebagai 

anggota GKJ.
18

 

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa cara 

berkembang atau bertumbuh atau hadir (lebih dikenal dengan 

istilah  berbiak)  dengan  cara  selain  pepanthan  nyaris tidak 

 
17 

Pendewasaan pepanthan menjadi gereja dewasa dapat terjadi 

gabungan dari pepanthan-pepanthan, dapat juga hanya satu pepanthan 
18 

Sinode GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana tahun 2005, 26-27 
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pernah terjadi atau bahkan tidak dikenal sama sekali di 

lingkup Sinode GKJ. Pola pertumbuhan ini memudahkan 

pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada GKJ karena 

cara berkembangnya hanya melalui pepanthan; di sisi lain 

ada kesan Sinode membatasi diri dalam memberi ruang bagi 

“gereja” di luar GKJ yang ingin tumbuh dan berkembang 

dalam kebersamaan dengan GKJ. 

Berkaitan dengan persyaratan mendirikan tempat 

ibadah, keberadaan Sinode GKJ sebagai badan  hukum  

mutlak  diperlukan.
19  

Memperhatikan  proses  lahirnya   GKJ 

yang selalu melalui pepanthan maka secara otomatis GKJ 

yang didewasakan pasti akan mempunyai rekomendasi 

mendirikan gedung gereja. Mekanisme ini menjamin legalitas 

GKJ dalam pemerintahan Republik Indonesia. Sekarang ini, 

Sinode
20 

telah berumur 86 tahun, sejak tahun 1931 sampai 

sekarang, Sinode telah melaksanakan sidang
21 

baik secara 

periodik maupun khusus (istimewa) dengan peserta rapat 

ialah    wakil    gereja-gereja    sebagai    utusan    Klasis guna 

 

19 
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri RI Nomor 3 tahun 2008, salah satu syarat pendirian tempat 

ibadah adalah rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama. Yang 

tercatat sebagai lembaga di pemerintah adalah Sinode, bukan Gereja. 
20 

Tanggal 17 Februari 1931 adalah hari jadi Sinode GKJ.   Menurut 

data pada Agenda Gereja-gereja Kristen Jawa tahun 2015, saat ini ada  

321 GKJ sebagai anggota Sinode. 
21 

Lebih tepat disebut rapat 
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mengatur penyelenggaraan GKJ supaya menjadi lebih baik. 

Rapat Sinode semakin berkembang meliputi berbagai  

masalah kegerejawian termasuk melakukan perubahan 

kepemimpinan dari presbiterial menjadi presbiterial-sinodal 

dan kembali menjadi presbiterial. 

Sinode GKJ merupakan kebersamaan yang dapat 

dijelaskan pada awal adanya GKJ masih mempunyai 

hubungan dengan Gereja-gereja di Belanda. Peran zending 

masih sangat kuat sehingga hubungan erat antara GKJ dan 

Gereja Belanda memberi kesempatan pada masing-masing 

GKJ untuk berkembang dan mandiri. Tetapi setelah GKJ 

lepas dari Gereja-gereja di Belanda, Sinode yang semula 

keberadaannya adalah rapat yang bertujuan menjaga 

kebersamaan dan mempererat hubungan antar GKJ tanpa 

sadar telah mengalami pergeseran menjadi badan yang 

menjalankan fungsi organisasi. Kebersamaan antar GKJ yang 

semula dimulai dalam rapat sekarang melalui organisasi yang 

bernama Sinode. 

1.1.3. GKJ Dagen-Palur
22

 

GKJ Dagen-Palur sebagai Gereja yang kelihatan pada 

awalnya  terdiri  dari  persekutuan  orang-orang  yang     telah 

 

22 
Data tentang GKJ Dagen-Palur diperoleh dari Buku Rapat Jemaat 

GKJ Dagen-Palur 
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dibaptis dan menjadi anggota GKJ Margoyudan pepanthan 

Palur, persekutuan orang-orang pendatang yang berasal dari 

beberapa gereja dan menetap di Perumnas Palur, serta 

persekutuan kelompok Karanganyar yang belajar kekristenan 

dan kemudian menerima sakramen baptis. Persekutuan orang 

percaya yang berasal dari tiga kelompok berbeda tersebut 

melebur menjadi satu dalam sebuah wadah yang disebut GKJ 

Dagen-Palur. Hal ini merupakan sebuah perwujudan kesatuan 

Tubuh Kristus. Dalam perjalanan waktu, kesatuan tubuh 

Kristus yang disebut sebagai Gereja Kristen Jawa Dagen- 

Palur tersebut memerlukan tempat ibadah. Kemudahan dalam 

hal penyediaan prasarana baik dari pemerintah, masyarakat 

dan partisipasi warga Gereja memungkinkan pembangunan 

tempat ibadah di tiga tempat (Perumnas, Dagen, 

Karanganyar) dapat selesai dan dapat dipergunakan. Iman 

yang berharap dan bertindak merupakan sebuah wujud 

implementasi kesatuan Tubuh Kristus. 

Sebagai Gereja yang mandiri dan berdaulat, salah satu 

pemeliharaan iman yang dilakukan Majelis Gereja adalah 

menyelenggarakan Sakramen Baptis dan Perjamuan Kudus 

yang palaksanaannya disesuaikan agenda kalender gerejawi. 

Terkait dengan peserta, Sakramen Perjamuan Kudus yang 

diselenggarakan  Majelis  Gereja  tidak  hanya  untuk    orang 
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dewasa melainkan juga untuk anak-anak yang telah dibaptis. 

Majelis Gereja juga menyelenggarakan Perjamuan Kudus 

Kontekstual yang berlangsung pada peringatan hari kenaikan 

Tuhan Yesus menggunakan sarana berupa nasi tumpeng, 

makanan khas Jawa dan air tawar. 

GKJ menjalankan panggilan gereja dan fungsi 

kelembagaan berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran 

Gereja Kristen Jawa (PPA GKJ) serta Tata Gereja dan Tata 

Laksana (Tagertalak).
23 

Sebagai salah satu anggota Sinode 

GKJ,  GKJ  Dagen-Palur  telah  mengembangkan  eklesiologi 

yang tidak sama sebagaimana dilakukan GKJ secara umum. 

Upaya membangun kembali eklesiologi yang berbeda dengan 

GKJ-GKJ lain tersebut tidak diatur dalam aturan yang 

digunakan oleh sinode dalam menentukan eklesiologinya. 

Itulah sebabnya perilaku GKJ Dagen-Palur di tengah GKJ- 

GKJ lain seringkali dianggap “menentang” tatanan yang ada. 

Perubahan paradigma sebagai upaya memberikan kontribusi 

positif tidak selalu ditangkap positif tetapi bisa ditangkap 

negatif. Meski demikian, GKJ Dagen-Palur tetap 

mengembangkan eklesiologi yang tidak sama dengan GKJ- 

GKJ  lain. Penjelasan mengenai beda eklesiologinya   dengan 

 

 
23 

Sinode GKJ. Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ. Salatiga. 2005, 

3 
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GKJ-GKJ lain dapat diterangkan melalui sikap sinode GKJ 

yang pernah melakukan penggembalaan kepada Majelis GKJ 

Dagen-Palur. Hal ini merupakan tantangan bagi Sinode GKJ 

karena GKJ Dagen-Palur merupakan bagian dari Sinode  

GKJ. Tantangan ini juga menjadi tantangan eklesiologi. 

Beberapa bagian eklesiologi Calvin yang digunakan 

dalam eklesiologi GKJ ialah Organisasi dan Kepemimpinan, 

Ibadah dan Tata Ibadah, serta pemahaman tentang Agama  

dan Negara. Khususnya mengenai pejabat gereja, GKJ 

memutuskan untuk menetapkan semua unsur pejabat gereja 

berasal dari kalangan dalam-gereja. Hal ini berbeda dengan 

eklesiologi Calvin yang menempatkan utusan Dewan Kota 

sebagai bagian dari pejabat gereja. Eklesiologi GKJ terkait 

dengan disiplin gereja tidak secara utuh mengadopsi utuh 

eklesiologi Calvin, GKJ telah menyesuaikannya dengan  

sosial budaya Indonesia. Rumusan eklesiologi GKJ tersebut 

meski pun tetap dipengaruhi eklesiologi Calvin tetapi 

sebenarnya GKJ sudah tidak lagi sepenuhnya menggunakan 

eklesiologi Calvin. 

Ketika Majelis GKJ Dagen-Palur melaksanakan 

eklesiologi yang telah ditetapkan guna menghadapi 

perubahan, beberapa tindakan konkritnya adalah: ibadah 

peneguhan/penahbisan  Pendeta  mengundang  tokoh   agama 
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lain untuk memberi restu dalam bentuk tumpang tangan; 

melayankan Sakramen Perjamuan Kudus dengan 

menggunakan lambang tumpeng, makanan khas Jawa dan air 

dalam kendi; anak-anak diikutsertakan dalam Perjamuan 

Kudus; melakukan peneguhan Pendeta dan Majelis serta 

penerimaan warga gereja menjadi sebuah Gereja yang 

mandiri; melakukan ibadah-ibadah khusus dengan 

menggunakan sarana dan ritual Jawa. 

Meski pun masih perlu penelitian lebih lanjut 

mengenai eklesiologi yang dilakukan Majelis GKJ Dagen- 

Palur apakah hal ini menyimpang atau tidak jika 

diperhadapkan dengan eklesiologi Calvin atau eklesiologi 

GKJ tetapi Majelis GKJ Dagen-Palur tetap melaksanakannya. 

Demikian juga seberapa besar akibat yang timbul sekiranya 

ternyata eklesiologi GKJ Dagen-Palur tidak sama dengan 

eklesiologi Calvin mau pun GKJ juga memerlukan penelitian 

lebih lanjut. Sampai saat ini GKJ Dagen-Palur tetap diakui 

sebagai anggota Sinode GKJ. 

Ternyata Sinode GKJ belum siap mengantisipasi 

pergerakan eklesiologi GKJ Dagen-Palur sehingga dalam 

peristiwa   peneguhaan   Pendeta   Is   Subari,   Majelis     dan 
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penerimaan Jemaat yang telah keluar dari GKJ Tamanasri
24 

dan Peneguhan Pendeta Iman Setiyadi di GKJ Tunjungseto, 

Majelis Gereja mendapat penggembalaan dari Sinode GKJ.
25 

Tindakan Majelis Gereja yang unik dan dianggap 

menyimpang dari aturan organisasi yang telah ditetapkan 

Sinode GKJ bukan tidak mungkin akan diikuti GKJ-GKJ lain 

sekiranya mereka menghadapi masalah yang cukup kritis dan 

perlu penyelesaian segera terkhusus dalam kaitannya dengan 

martabat kemanusiaan. Sampai sekarang masih terdapat dis- 

komunikasi dalam beberapa hal antara Sinode GKJ dan GKJ 

Dagen-Palur sehingga pasti mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi dua pihak. Diperlukan pemikiran 

konstruktif untuk membangun keduanya. Hipotesa disusun 

sebagai berikut, eklesiologi dan kontekstualisasinya yang 

dilaksanakan Majelis GKJ Dagen-Palur ternyata tidak 

sepenuhnya sama dengan eklesiologi Calvin mau pun 

eklesiologi GKJ. Apa akibat adanya perbedaan  tersebut   dan 

 

24 
Nama Gereja sekarang adalah GKJ Dagen-Palur Jemaat Taman 

Murni, Sragen. 
25 

Dalam peristiwa penerimaan Warga, Peneguhan Majelis, dan 

Peneguhan Pendeta, jemaat GKJ Dagen-Palur secara khusus Pdt. 

Novembri Choeldahono dan Jemaat Taman Murni digembalakan oleh 

Sinode (lih Akta Sidang Sinode XXV artikel 99). Sedangkan dalam 

peneguhan  Pdt.  Iman  Setiadi,  Badan  Pelaksana  Sinode  dan       Badan 

Pelaksana Klasis Kebumen menggembalakan GKJ Tunjungseto. Dalam 

peristiwa ini Bapelsin ditugasi oleh sidang Sinode menegur Pdt. 

Novemberi Choeldahono, MA (lihat Akta sidang Sinode XXVI). 
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apa pengaruhnya terhadap keberadaaan GKJ Dagen-Palur 

sebagai anggota Sinode GKJ. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dituliskan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah eklesiologi GKJ Dagen-Palur masih dapat 

dipahami sebagai eklesiologi Calvin? 

2. Apakah perilaku GKJ Dagen-Palur dengan 

eklesiologinya masih sejalan  dengan  eklesiologi 

GKJ? 

3. Apakah eklesiologi GKJ Dagen-Palur yang saat ini 

dilaksanakan merupakan kontekstualisasi eklesiologi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan eklesiologi Calvin. 

2. Mendiskripsikan eklesiologi GKJ. 

3. Mendeskripsikan eklesiologi GKJ Dagen-Palur. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Penulisan Disertasi ini berupaya untuk memberikan 

manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Mendorong Gereja untuk lebih menyadari 

eksistensinya dalam kehidupan masyarakat 

2. Memperkaya khasanah eksplorasi dan teori tentang 

peranan dan fungsi agama bagi masyarakat. 
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3. Memberikan informasi kontekstualisasi eklesiologi di 

tengah kehidupan Gereja-gereja di Indonesia. 

1.5. Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. 

Metodologi kualitataif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
26 

Berbagai alat pengumpulan data dan tahapan penelitian dapat 

menghasilkan informasi yang cukup untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

1.5.1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Metode deskriptif bertujuan 

menggambarkan keadaan subyek/obyek  penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana     adanya.
27     

Metode     penelitian     deskriptif 

bertujuan  membuat  deskripsi,  yaitu  gambaran  atau lukisan 
 

 

 

 

 
26 

Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya. 2002), l3 
27   

H.   Hadari   Nawawi.   Metodologi   Penelitian   Bidang   Sosial, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1983), 63 
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secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena  

atau hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.
28

 

1.5.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan berbagai 

literatur dan dokumen yang membahas tentang masalah yang 

diteliti. Data primer diperoleh melalui penelusuran terhadap 

bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Data 

sekunder diperoleh dari observasi di lapangan, mempelajari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dan wawancara sebagai data tambahan untuk 

melengkapi dokumen. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dipaparkan Latar Belakang Masalah; Rumusan 

Masalah; Tujuan Penulisan; Manfaat Penulisan; dan Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

 

 
28 

Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial- 

Keagamaan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003),136-137 
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BAB II: BIROKRASI 

Berisi tentang kerangka teori birokrasi dalam pandangan 

Weber untuk melihat organisasi yang digunakan subyek 

penelitan. 

 

BAB III: EKLESIOLOGI 

Berisi tentang kedudukan eklesiologi dalam kristologi dan 

misiologi guna melihat makna dari eklesiologi. 

 

BAB IV: EKLESIOLOGI CALVIN 

Dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai Eklesiologi 

Calvin dan latar belakang yang mempengaruhi eklesiologi 

Calvin serta varian Calvinis. 

 

BAB V: EKLESIOLOGI GKJ 

Dalam bab ini dideskripsikan sejarah GKJ dan pemahaman 

GKJ mengenai eklesiologinya dalam Pokok-pokok Ajaran 

GKJ dan Tata Gereja GKJ. 

 

BAB VI: EKLESIOLOGI GKJ DAGEN PALUR 

Dalam bab ini dideskripsikan eklesiologi GKJ Dagen Palur 

dalam kaitannya   sebagai salah satu gereja  anggota    Sinode 



 

 

 

 
 

yang mandiri dan berdaulat serta secara keorganisasian 

memiliki visi dan misi. 

 

BAB VII: ANALISA 

Menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan teori yang 

telah dipaparkan sehingga dapat memberikan jawaban atas 

pertanyaan penelitian 

 

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Merupakan kesimpulan penelitian, temuan penelitian dan 

rekomendasi yang dapat memberikan wacana bagi 

pengembangan keilmuan pada masa mendatang dan juga 

signifikansi praktis dalam kehidupan beragama 

 


