
 

 
 

BAB VI 

EKLESIOLOGI GKJ DAGEN-PALUR 

Untuk melihat eklesiologi yang diterapkan oleh GKJ 

Dagen-Palur, maka perlu dilihat dari sejarah berdirinya dan 

perkembangannya, Visi, Misi dan kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Berikut penulis 

memaparkan sejarah GKJ Dagen-Palur. 

6.1. Sejarah GKJ Dagen Palur 

Berdirinya jemaat Kristen di Dagen-Palur tidak dapat 

dipisahkan dengan keadaan negara Indonesia pada masa 

peristiwa G 30 S/PKI. Dalam rangka pemulihan keamanan 

setelah peristiwa G 30 S/PKI, pemerintah menganjurkan 

supaya orang-orang Pancasilais membuktikan ketaatannya 

terhadap agama yang dianutnya. Untuk membantu orang- 

orang    yang    ingin    mempelajari    sesuatu    agama,  maka 

pemerintah  membentuk  suatu  lembaga  Bappenka
1  

di   tiap 

kabupaten dan Kecamatan dengan tugas melayani masyarakat 

yang berminat mempelajari agama. Penyuluhan bukan  hanya 

 
1 

BAPPENKA adalah Badan Penggerak dan Penyuluhan 

Keagamaan beranggotakan Wakil Pemerintah, Wakil Agama, Tokoh 

Masyarakat dan Partai Politik yang ada pada saat itu. BAPPENKA di 

bentuk oleh pemerintah setelah terjadinya peristiwa G 30 S PKI. 
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dilakukan oleh pemerintah melainkan juga dilakukan oleh 

wakil-wakil partai politik yang diakui pada saat itu. Anjuran 

pemerintah tersebut ditindaklanjuti melalui penyuluhan- 

penyuluhan yang disponsori oleh PNI. Penyuluhan 

dilaksanakan di rumah Bp. Sabarno Ph yang pada waktu itu 

menjabat sebagai ketua PNI anak ranting kelurahan Dagen. 

Penyuluhan   agama   Islam   dan   Kristen   dilakukan  secara 

bergantian.
2

 

Sebelum diselenggarakan penyuluhan agama Kristen 

di Dagen-Palur telah terjadi sebuah kegiatan perayaan Natal 

di rumah Nicodemus Sugeng Sarana pada tanggal 31 

Desember 1966. Perayaan Natal Tanggal 31 Desember 1966 

ini dianggap menjadi tonggak sejarah berdirinya jemaat 

Kristen karena orang yang mengikuti kegiatan Natal tersebut 

tetap ikut aktif berperan dalam peristiwa-peristiwa  

selanjutnya  yang  mengarah  terbentuknya  jemaat  Kristen di 

Dagen Palur.
3

 

Menurut catatan Bp. Soetomo, penyuluhan agama 

Kristen dimulai pada akhir bulan Februari 1967 sekitar 42 

orang,   sedangkan   menurut   ingatan   Bapak    Notokusuma 

 

 
2 
Majelis GKJ  Dagen-Palur,  Buku  Kenangan  GKJ Dagen-Palur, 

(gkj Dagen-Palur, 1984), 16 
3 
Ibid 
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sekitar 20 orang.
4 

Penyuluhan agama Kristen  berlangsung 

satu minggu duka kali yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. 

Penyuluhan agama Kristen dilayani oleh Tim Pekabaran Injil. 

Anggota Tim Pekabaran Injil menurut catatan Bp. Sutomo 

terdiri dari tiga orang yaitu: Bp. Sutomo, Bp. Suyoto, Bp. 

Notokusumo.    Menurut    Bp.    Notokusumo    anggota Tim 

Pekabran Injil tambah satu orang yaitu Bp. Siswoatmojo.
5
 

Dalam rangka menunjang Pekabaran Injil maka 

pemuda menyelenggarakan Sekolah Minggu yang dimulai 

pada tanggal 15 Maret 1967 bertempat di rumah Bp. N. 

Sugeng Sarana. Penyuluhan dan penyelenggaraan Sekolah 

Minggu berjalan secara kontinu itulah sebabnya pelayanan 

dikembangkan melalui kebaktian Minggu yang dimulai pada 

pertengahan tahun 1967. Kebaktian Minggu berlangsung    di 

atas sebidang tanah yang dibeli oleh Bp. Sutomo dan 

dibangun secara gotong royong. 
6

 

Penyuluhan agama Kristen, Sekolah Minggu, dan 

kebaktian dapat berlangsung secara tetap. Menurut catatan 

yang ada orang-orang yang telah mengikuti penyuluhan 

agama Kristen tersebut sebanyak 26 orang menerima tanda 

baptis pada akhir tahun 1967. Dengan demikian, 26 orang  ini 

 

4 
Ibid., 17 

5 
Ibid 

6 
Ibid 
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merupakan anggota jemaat pertama pada kelompok 

pangibadah di kelurahan Dagen. Keberadaan 26 orang ini 

mengalami kesulitan dalam hal pembinaan rohani oleh  

sebuah gereja. Scara geografis Dagen termasuk wilayah 

pelayanan dari GKJ Karanganyar namun secara psikologis  

tim Pekabaran Injil yang memberikan penyuluhan kepada 

warga jemaat ini berasal dari GKJ Margoyudan Solo. Setelah 

melalui pembicaraan yang cukup lama dengan berbagai 

macam pertimbangan maka pada tanggal 16 Maret 1978 

pengawasan diserahkan kepada GKJ Karanganyar. Pada 

tanggal 02 Juni 1968 kelompok pangibadah ini diresmikan 

sebagai pepanthan GKJ Karanganyar. Pepanthan Dagen 

Palur GKJ Karanganyar ini dalam perjalanan waktu dialihkan 

pemeliharaan  dan  kepengurusannya  ke  GKJ    Margoyudan 

Solo. Mulai pada tanggal 29 Desember 1969 pepanthan GKJ 

Karanganyar beralih menjadi pepanthan GKJ Margoyudan.
7

 

Perkembangan Jemaat GKJ Margoyudan pepanthan 

Dagen Palur secara kuantitas semakin hari semakin 

bertambah. Pertambahan jemaat secara kuantitas ini berasal 

dari: (1) orang-orang semula belum percaya Yesus menjadi 

percaya  Yesus;  (2)  anggota  gereja  lain  yang  tinggal      di 

 

 

7 
Ibid., 19 



Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 267 
 

 

 

 

 

Perumnas
8  

Palur  pindah  menjadi  warga  GKJ  Margoyudan 

pepanthan Dagen-Palur.
9

 

Penatalayanan gereja mulai ditingkatkan setelah 

pepanthan Dagen-Palur memiliki tempat ibadah yang 

permanen. Pembangunan kantor gereja, pastori dan sarana 

pendidikan (TK Sang Timur) sebagai sarana pekabaran Injil 

mulai dipikirkan oleh Majelis. Pepanthan Dagen-Palur 

mendapat bantuan sebesar 300 golden dari gereja di Belanda 

melalui pertolongan Pdt. Edi Trimodorumpoko, S. Th. Pada 

tahun-tahun berikutnya Pepanthan Dagen-Palur 

merencanakan untuk membangun gereja gedheg menjadi 

pastori dan gedung TK Sang Timur. Dalam perkembangan 

selanjutnya, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan 

kepada anak-anak, didirikan TK Kristen Sang Timur II di 

Jetak, Kalurahan Dagen, menumpang di rumah Ibu Sunarti 

Warnomihardjo. Rumah tersebut selain digunakan untuk 

sarana pendidikan anak-anak melalui TK Sang Timur juga 

dipakai untuk tempat Sekolah Minggu yang diberi nama 

Sekolah Minggu Kerit. 

 

 

8 
Pada tahun 1970an pemerintah pusat membangun proyek 

percontohan perumahan nasional di Palur dan peresmian perumahan 

tersebut berlangsung pada tahun 1977. 
9 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Kenangan GKJ, 20 



268 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

Pada tahun 1970an pemerintah pusat membangun proyek 

percontohan perumahan nasional di Palur, yang dikenal 

Perumnas Palur. Kehidupan kristiani di Perumnas terpelihara 

dengan adanya persekutuan di lingkup Perumnas tersebut di 

beri nama “Panitia Pembantu Pemeliharaan Rohani Warga” 

disingkat P3RW. Mereka yang datang dari berbagai 

denominasi gereja bersepakat untuk hadir dalam persekutuan 

dalam lingkup Perumnas, nantinya menjadi cikal bakal gereja 

Perumnas. Persekutuan berlangsung secara tertib sesuai 

dengan jadwal yang telah dibuat. Kehadiran warga dalam 

persekutuan tersebut semakin hari semakin bertambah 

sehingga membutuhkan tempat ibadah permanen. Kebutuhan 

akan tempat ibadah permanen tersebut ditindaklanjuti oleh 

P3RW dengan cara mengajukan permohonan lahan untuk 

digunakan sebagai tempat ibadah kepada pemerintah. 

Pemerintah mengabulkan permohonan umat  kristen 

Perumnas dengan syarat dalam jangka waktu tiga (3) bulan 

sudah harus ada kegiatan membangun gedung gereja secara 

fisik. Persyaratan ini tidak ringan karena warga kristen 

Perumnas belum terorganisir dalam sebuah kelembagaan 

resmi. Namun demikian tekad yang begitu kuat membuat 

warga Kristen Perumnas membentuk Panitia Pembangunan 

Gedung   Gereja   Perumnas   Palur.   Pembangunan   Gedung 
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gereja tersebut dibangun dengan dana persembahan yang di 

peroleh dari warga Kristen Perumnas Palur, warga Jemaat 

GKJ Margoyudan yang berdomisili di Perumnas Palur, salah 

seorang warga GPIB, dan donatur. Dengan demikian ketika 

gedung gereja sudah mulai terbangun walaupun belum selesai 

gedung gereja tersebut persekutuan umat kristen di Perumnas 

Palur dipusatkan di gedung tersebut. 
10

 

Panitia Pembantu Pemeliharaan Rohani dan Panitia 

Pembangunan Gedung Gereja mengadakan musyawarah 

dengan kesepakatan gedung Gereja di Jl. Cempaka 1 

Perumnas Palur yang sudah jadi perlu diresmikan 

penggunaannya. Dengan demikian Panitia pembangunan 

membuat surat permohonan kepada GKJ Margoyudan untuk 

meresmikannya. Pada tanggal 26 Februari 1982 dilakukan 

peresmian gedung gereja Perumnas Palur oleh Majelis GKJ 

Margoyudan. umat Kristen Perumnas Palur menjadi wilayah 

pelayanan GKJ Margoyudan. Sebagian besar umat Kristen 

Perumnas Palur adalah warga GKJ Margoyudan. Dalam 

perkembangannya umat Kristen Perumnas Palur memohon 

kepada Sidang Klasis Sala Timur untuk dapat menjadi gereja 

yang dewasa. Permohonan tersebut ditolak berdasarkan 

beberapa pertimbangan, salah satunya di Dagen-Palur    telah 

 

10 
Ibid., 23-24 
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ada Pepanthan. Oleh karena itu, Sidang Klasis memberikan 

saran supaya umat kristen Perumnas Palur menjadi kelompok 

pangibadah Pepanthan Dagen-Palur. Secara sosiologis dan 

psikologis umat Kristen Perumnas Palur tidak merasa  

menjadi bagian dari Pepanthan Dagen-Palur maka saran 

tersebut ditolak. 

Pada tahun 1980an hambatan sosiologis dan 

psikologis tersebut diatasi dengan cara memberikan 

pemahaman bahwa kedudukan umat Kristen Perumnas Palur 

dan Pepanthan Dagen-Palur sama. Dua kelompok tersebut 

dilayani oleh gereja induk yaitu GKJ Margoyudan dengan 

wilayah pelayanan diberi nama Wilayah Dagen-Palur. Dalam 

perkembangan selanjutnya ditambah dengan wilayah 

Mojolaban. Majelis GKJ Margoyudan membentuk Majelis 

untuk Wilayah Dagen-Palur agar penatalayanan wilayah 

Dagen-Palur dapat berlangsung secara tertata. 

GKJ Margoyudan mepersiapkan wilayah Dagen-Palur 

menjadi GKJ dewasa melalui konsolidasi organisasi, 

administrasi gerejawi dan kegiatan pelatihan dengan tujuan 

meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. Warga 

Wilayah Dagen-Palur dibagi menjadi 10 kelompok dan setiap 

kelompok    dibentuk    pengurus    kelompok.
11    

Oleh sebab 

 
11 

Ibid., 26 
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persekutuan wilayah Dagen-Palur telah menyatu maka perlu 

diatur tempat dan jam ibadah supaya dapat menampung 

jemaat. Pembagian waktu dan tempat ibadah sebagai berikut: 

No Waktu Bahasa Pengatar Tempat 

1 07.00 Bahasa Indonesia Gereja Dagen 

2 09.00 Bahasa Jawa Gereja Dagen 

3 17.00 Bahasa Jawa Gereja Dagen 

4 08.00 Bahasa Jawa Gereja Perumnas 

 

Setelah dapat melaksanakan ibadah lebih teratur dan 

permanen, maka tumbuhlah antusiasme dari warga jemaat 

untuk menjadi GKJ yang dewasa. Namun dalam proses ingin 

didewasakan gesekan muncul lagi ketika kedua kelompok 

masing-masing ingin menjadi gereja induk. Kelompok Dagen 

merasa dirinya lebih dahulu ada dan warga Perumnas merasa 

warganya lebih banyak daripada warga Dagen-Palur. 

Berdasarkan musyawarah akhirnya diputuskan bahwa 

Kelompok Dagen dan Kelompok Perumnas dari kedua 

kelompok dengan didampingi oleh induk maka disepakati 

kedua kelompok Dagen dan Perumnas tidak ada yang  

menjadi pepanthan maupun induk. Pendewasaan  

dilaksanakan  pada  tanggal  2  Juni  1984  oleh  Majelis GKJ 



272 “Orang Samaria yang Murah Hati” Sebagai Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 
 

 

 

 
 

Margoyudan dengan nama: Gereja Kristen Jawa Dagen Palur 

(GKJ Dagen Palur).
12

 

Pada bulan Juli 1967 terdapat tiga orang pemuda 

Kalurahan Mojolaban menerima Baptis di GKJ Margoyudan 

Surakarta, sebelumnya mereka telah belajar agama Kristen 

dilayani oleh Pdt Edy Trimodo Rumpoko, S.Th. bertempat di 

Pastori GKJ Margoyudan di Purbowardayan. Dalam 

perkembangan waktu mereka membuka kegiatan pelajaran 

Agama Kristen bagi warga sekitar sehingga terbentuk 

komunitas orang kristen di daerah Mojolaban. Ketika mereka 

mengetahui bahwa di Dagen Palur telah terselenggara ibadah 

Gereja maka mereka beribadah di pepanthan Dagen-Palur. 

Pada awal tahun 1984 Komunitas Kristen 

Mojolaban yang telah bergereja di Pepanthan Dagen-Palur 

merasa mendapat semangat dan motivasi untuk berpelayanan 

diantara sesama anggota Komunitas Mojolaban. Jarak antara 

Mojolaban Sukoharjo ke Dagen Palur kurang lebih 2 KM, 

namun pada masa itu transportasi masih sangat langka, itulah 

sebabnya Komunitas Mojolaban memohon kepada Majelis 

GKJ Margoyudan supaya dilayani kebaktian Minggu di 

rumah   salah   seorang   warga.   Permohonan   tersebut  oleh 

 

12 
Tulisan yang sedang disiapkan oleh Majelis dalam menyusun 

sejarah GKJ Dagen-Palur. 
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Majelis GKJ Margoyudan ditindaklanjuti dan direalisasikan 

ibadah dilayani pukul 09.00 – 10.00. Setelah GKJ Dagen- 

Palur didewasakan menjadi Gereja dewasa pada 02 Juni  

1984, Majelis GKJ Dagen-Palur sepakat bahwa umat Kristen 

yang berada di Mojolaban tidak berstatus sebagai  

Pepanthan, melainkan bagian dari GKJ Dagen–Palur dan    di 

kenal dengan sebutan  GKJ Dagen–Palur gedung Jago.
13  

Jadi 

GKJ Dagen-Palur terdiri dari GKJ Dagen-Palur gedung 

Cempaka, GKJ Dagen-Palur gedung Semar, dan GKJ Dagen- 

Palur gedung Jago. 

Setelah menjadi gereja dewasa, GKJ Dagen-Palur  

baru memiliki Pendeta pada 9 Desember 1988 atas diri Pdt. 

Novembri Coeldahono. Meski GKJ Dagen-Palur telah  

dewasa dan memiliki Pendeta namun memiliki pergumulan 

yang dihadapi belum selesai. Hal ini antara lain disebabkan 

GKJ Dagen-Palur berasal dari tiga keturunan yang menjadi 

satu gereja tanpa induk dan tanpa pepanthan. Secara 

institusional mungkin tidak begitu sulit, namun secara 

psikologis, prestise dan sentimen keilayahan menjadi masalah 

 

13 
Pemberian nama “Jago” adalah pilihan umat di kelompok 

Karanganyar Mojolaban, sebagai simbol tekad umat menyangkal diri dan 

bertobat serta mengikut Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan Petrus 

setelah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Jago berkokok mengingatkan 

dari suasana dunia gelap telah terbit fajar pagi nan indah untuk berkarya 

bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. 
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yang harus dihadapi oleh Majelis GKJ Dagen-Palur. Itulah 

sebabnya pada tahun 1988 dirumuskan sebuah visi 88 yaitu 

menjadi GKJ Dagen-Palur yang baru. Visi ini lebih 

ditiikberatkan pada pencarian identitas gereja yang terbuka. 

Visi 88 ini dibangun menjadi solusi GKJ Dagen-Palur Masa 

Depan dan Masa Depan GKJ Dagen-Palur. Visi ini dibuat 

dengan tujuan memberdayakan seluruh energi yang ada 

(Sumber Daya Manusia, Dana, Alam) untuk memuliakan 

Tuhan Yesus Raja Gereja. Gereja yang hidup adalah gereja 

yang   terpanggil   untuk   membuat   perencanaan  pelayanan 

gerejawi yang lebih efekti dan efisien serta intensif.
14 

Visi 88 

dilaksanakan kurang lebih selama 10 tahun. Pada tahun 1999 

Majelis GKJ Dagen-Palur membuat Visi dengan sebutan Visi 

GKJ Dagen-Palur 2030: Kemandirian Teologi, Kemandirian 

Psikologi, Kemandirian Finansial.
15

 

Untuk mencapai Visi 2030 GKJ Dagen-Palur 

membuat strategi. Strategi tersebut adalah: (1) pengembangan 

Wawasan, Ketrampilan, Konsientisasi dan Advokasi. Fokus 

strategi ini terjadainya proses penyadaran eksistensial warga 

gereja     untuk     menjadi     subyek/agen      yang      mampu 

 

14 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat, (GKJ Dagen- 

Palur,1989) 
15 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat, (GKJ Dagen- 

Palur, 1999), lampiran 
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mentransformasi diri. (2) bantun Sosial ekonomi. Strategi ini 

memiliki fokus pada kemandirian basis ekonomi, yang 

dimulai dengan rekapitulasi sumber-sumber produktif yang 

berorientasi pada penguatan basis material yang menjadikan 

gereja menjadi organisasi yang independen. (3)  

Pembangunan Fisik/Infrastruktur. Strategi ini menyiapkan 

gereja dengan instrumen organisasi dan membangun 

infrastruktus wilayah. Strategi ini akan dapat mengurangi 

jumlah pengeluaran yang menjadi salah satu faktor defisit 

yang parah. Strategi ini juga meningkatkan kinerja 

institusional dalam lingkup wilayah pelayanan yang 

berorientasi pada komunitas basis. Degan demikian, kenaikan 

pendapatan bersih keluarga akan meningkat. Strategi ini 

memenuhi  prinsip  keadilan,  bahwa  rakyat  mempunyai hak 

untuk menikmati hasil secara organisatoris jemaat tidak dapat 

hidup secara efisien dan efektif.
16

 

6.2 Eklesiologi GKJ Dagen-Palur: Menjadi Gereja 

“Samaria Yang Murah Hati”
17

 

GKJ Dagen-Palur harus menjadi gereja “Samaria  

yang Murah Hati”, yang memiliki kebebasan untuk mencintai 

 
16 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat, (GKJ Dagen- 

Palur, 2005) 
17 

Majelis GKJ Dagen Palur, Buku Rapat Jemaat, (GKJ Dagen- 

Palur, 2014), 6 
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dan menyelamatkan manusia melampaui batas-batas hukum, 

denominasi-agama, suku, ras atau bangsa. Gereja yang 

hidupnya berorientasi pada keselamatan orang lain, bahkan 

yang menjadi korban dari sistem agama, sosial, ekonomi, 

maupun hukum. 

Eklesiologi “Samaria yang Murah Hati” ini 

didasarkan pada Lukas 10:25-37. Perumpamaan ini adalah 

sebuah contoh yang baik untuk mengetahui perspektif teologi 

Yesus mengenai pelayanan manusia (baca: pelayanan 

kegamaan yang berwajah lebih manusiawi). Seringkali orang 

terjebak memberi fokus lebih besar pada tindakan karitatif 

orang Samaria kepada si korban, dan melupakan untuk 

memberi perhatian pada nilai-nilai teologis yang sedang 

Yesus tawarkan kepada realitas-Nya. Jika kisah ini diberi 

perhatian intensiv, maka akan ditemukan visi-misi teologis 

yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada waktu 

itu.    Yesus    memeprtentangkan    dengan    tajam  visi-misi 

keagamaan Yudaisme dan visi-misi keagamaan Yesus yang 

memerdekakakan.
18

 

Tindakan imam Lewi dan ahli Taurat  

menggambarkan    sebuah    spiritualitas    keagamaan    yang 

 

18 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun  2009, 

(GKJ Dagen-Palur, 2009), 8 
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tertutup. Mereka adalah simbol manusia yang hidup dalam 

kegelapan, eksklusivisme-partikularistis, ketidakpedulian dan 

tidak mengerti kehendak Allah. Oleh sebab itu mereka adalah 

representasi dari manusia lama yang hidupnya dibangun dari 

spiritualitas yang palsu. Berbeda dengan orang Samaria. Ia 

adalah simbol keterbukaan dan keramah-tamahan iman, 

solidaritas baru, “eklesiologi” yang dibangun di atas nilai- 

nilai Kerajaan Allah. Ia adalah representasi manusia baru, 

manusia yang mengerti kehendak Allah dan hidup dalam 

kuasa Kerajaan Allah. Orang Samaria memiliki spiritualitas 

pelayanan melampaui batas-batas agama, golongan, iman, 

bahkan bangsanya. 

Eklesiologi tersebut mendorong orang Samaria untuk 

melakukan pelayanan-pelayanan yang radikal (Latin: radic 

yang berarti akar). Orang Samaria itu bukan hanya membalut 

luka-luka si korban tetapi juga menaikkan ke keledainya 

menuju tempat pemondokan dan tabib untuk  merawat 

korban, selanjutnya ia juga masih bersedia berkorban lebih 

banyak lagi demi keselamatan si korban. 

Melalui perumpamaan orang Samaria tersebut, Yesus 

sedang memasukkan spiritualitas keagamaan baru bagi 

manusia yaitu pelayanan yang memberikan keselamatan dan 

kesembuhan  bagi  si  korban  tanpa  memandang  batas-batas 
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hukum, agama, ras, suku, bahkan bangsanya. Fokus utama 

pelayanan adalah pemerdekaan dan penyelamaatan si korban 

dari belenggu ketidakberdayaan. Belenggu ketidakberdayaan 

itu bisa berasal dari kekuatan struktural maupun non- 

struktural di luar diri si korban. Si korban adalah simbol dari 

manusia yang tidak beruntung, mereka yang suaranya tidak 

didengar, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki basis 

mengorganisasikan diri, dan tidak memiliki akses apapun. 

Spiritualitas tersebut adalah spiritualitas Kerajaan 

Allah. Spiritualitas Kerajaan Allah sudah, sedang dan akan 

datang. Orang Samaria adalah orang yang hidup dalam 

Kerajaan Allah, karena ia mengerti apa yang Allah kehendaki 

untuk ia kerjakan pada saat menghadapi realitas si korban. 

Eklesiologi orang Samaria menjadikan pelayanan keadilan, 

pembelaan Hak-hak asasi Manusia (HAM), maupun 

penegakan hukum-hukum menjadi bentuk historis dari kasih 

ilahi yang sedang Yesus ajarkan kepada komunitas-Nya. 

GKJ Dagen-Palur memahami bahwa dasar dan tujuan 

Gereja adalah demi keutuhan manusia, yaitu terwujudnya 

relasi antara Allah dengan manusia dalam arti sesungguhnya. 

Relasi dengan Allah merupakan inti pokok dari proses 

penciptaan alam semesta beserta segala isinya. Segala 

sesuatunya  diciptakan  oleh  Allah,  maka  semuanya   terkait 
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dalam suatu relasi dengan diriNya. Penciptaan terselenggara 

supaya segala insan dan makhluk terhubung dalam relasi 

penuh damai dengan penciptaNya.
19

 

Kejatuhan dalam dosa membuat relasi manusia 

dengan Allah terputus. Allah hadir dalam diri Yesus untuk 

memulihkan hubungan yang telah rusak. Karya penyelamatan 

Allah dalam Yesus Kristus menunjukkan betapa berharganya 

alam semesta beserta isinya. Dalam diri Yesus, Allah 

menetapkan satu asas baru untuk melengkapi asas penciptaan 

yang telah terdistorsi oleh dosa. Asas baru tersebut adalah 

asas kasih karunia. Gereja yang hadir di dunia ini merupakan 

buah dari karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus 

Kristus. Gereja memiliki tugas untuk mengeksplesitkan 

kesatuannya dengan Yesus Kristus dalam proklamasi     kasih 

karunia   Allah   di   dunia   ini.
20   

GKJ   Dagen-Palur  dalam 

melaksanakan panggilannya didasarkan pada karya Yesus 

Kristus. 

Proklamasi kasih karunia Allah dalam bahasa Alkitab 

disebut sebagai Pekabaran Injil. Perjuangan gereja untuk 

memproklamasikan hukum kasih karunia melalui Pekabaran 

Injil merupakan pergolakan komunikasi iman tentang   Yesus 

 
19 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 2009, 1 
20 

GKJ Dagen Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 2000, 138 
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Kristus. Komunikasi iman bukan sebuah proses 

mengkomunikasikan ajaran kristen kepada orang yang 

dianggap tidak beriman. Komunikasi iman adalah proses 

interaksi antar manusia yang diliputi oleh kasih karunia 

sehingga interaksi tersebut menjadi suatu peristiwa beriman. 

Sebagai komunikasi iman tentang Yesus Kristus, Pekabaran 

Injil dapat terselenggara secara utuh melalui interaksi 

manusiawi yang sarat dengan perjuangan untuk mengatasi 

hambatan komunikasi supaya perjumpaan manusia bukan 

hanya bersifaat sesaat tetapi menjadi suatu proses beriman. 

Proses beriman memungkinkan manusia menyadari akan 

rahmat Allah yang diianugerahkan kepadanya, 

dibangkitkannya semangat untuk hidup suci bagi Allah. Jadi 

Pekabaran Injil adalah semua bentuk perjuangan untuk 

memproklamasikan kasih karunia Allah dengan cara berjuang 

melawan kekuatan-kekuatan yang berusaha mempertahankan 

penyimpangan atas penciptaan.
21

 

Atas dasar pemahaman teologis tersebut di atas, maka 

GKJ Dagen-Palur merumuskan Visi dan Misi. Visi GKJ 

Dagen-Palur yang hendak diwujudkan adalah: (1) Menjadi 

Gereja Misioner yang sosoknya adalah suatu gerakan 

Pekabaran Injil untuk mengenal dan memperkenalkan Kristus 

 
21 

ibid 
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yang Hidup (bukan dogmatik); (2) menunaikan amanat agung 

Kristus dengan jalan melaksanakan misi pembebasan umat 

manusia dari segala bentuk penindasan, agar kasih Allah 

dapat diwartakan dalam bentuk-bentuk yang paling konkret 

dan komunikatif, di tengah-tengah arus keprihatinan 

masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dan yang    terus 

menerus mengalami perubahan sosial.
22

 

Sedangkan misi GKJ Dagen-Palur yang hendak 

dicapai adalah: (1) mengelola institusi GKJ Dagen-Palur 

secara profesional, sehingga dapat berfungsi efektif dalam 

mengejawantahkan Tubuh Kristus secara konkret di tengah- 

tengah kehidupan Jemaat (=rakyat); (2) merawat kelestarian 

warisan-warisan dari masa silam berupa tradisi lokal, bahasa 

teologis dan tradisi iman/Gereja, dan menafsirkannya  

kembali secara kontekstual, supaya menjadi perlengkapan- 

perlengkapan yang bersifat emansipatif, mencerahkan, dan 

membebaskan dalam hidup beriman kristiani sehari-hari, 

melalui praksis komunikasi iman yang bersifat  inter-religius; 

(3) melibatkan diri dalam praksis sosial yang lebih luas, agar 

dapat menciptakan eklesiogenesis (=kelahiran bentuk-bentuk 

baru dalam hidup ber-Gereja, sesuai dengan konteks dan sifat 

 
22  

Majelis  GKJ  Dagen-Palur,  Buku  Rapat  Jemaat  tahun  2000, 

(GKJ Dagen-Palur, 2000), 151 
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dari komunitas lokal yang disapa oleh Injil=) dan  

menunaikan tugas asasi Gereja untuk mewartakan Injil secara 

utuh.
23

 

GKJ Dagen-Palur memahami bahwa gereja 

merupakan kehidupan bersama religius dari  orang-orang 

yang menghayati dan menanggapi karya penyelamatan Allah 

melalui Yesus Kristus di segala bidang kehidupan. Secara 

hakiki, Gereja hadir bukan hanya sebagai institusi tetapi 

sebagai komunitas umat yang merayakan dan mengenang 

terus menerus akan karya penyelamatan Allah melalui Yesus 

Kristus. Perayaan dan pengenangan ini tidak hanya dalam 

bentuk ibadat semata, namun dalam perjuangan di segala 

bidang kehidupan untuk mengkomunikasikan karya 

penyelamatan Allah secara efektif. Inilah yang membuat 

hadirnya suatu perutusan di dalam diri Gereja: yaitu tidak 

hidup untuk dirinya sendiri tetapi demi Pekabaran Injil  

supaya segala makhluk dapat memahami dan merasakan 

keberlangsungan karya penyelamatan Allah atas seluruh alam 

semesta. Perutusan tersebut sangat luas cakupannya, oleh 

karena   itu   perutusan    tersebut   perlu   dijabarkan    secara 

 

 

 
23 

Ibid 
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operasional dan  disesuaikan  dengan  konteks   lokal  yang 

selalu bersifat terbatas. 

Konteks lokal GKJ Dagen-Palur ketika menyusun visi 

2030 menghadapi tiga pergumulan, yaitu: (1) bagaimana 

menciptakan institusi yang mempu menjadi regulator yang 

efektif dalam menangani aneka konflik di tengah jemaat; (2) 

bagaimana menciptakan penghayatan yang mendalam 

terhadap tradisi iman Kristen yang diwariskan dari generasi 

terdahulu dan mengolahnya dalam bentuk ungkapan dan 

simbol yang mampu mengkomunikasikan iman; (3) 

bagaimana memfasilitasi terbentuknya eklesiogenitas 

(=penciptaan gereja) di bidang kehidupan sekuler demi 

berlangsungnya  Pekabaran   Injil   yang  tidak   membeku  di 

dalam tembok-tembok tradisi gereja.
24

 

6.2.1 Kepemimpinan dan Organisasi 

Sebagaimana sistem pemerintahan yang dianut oleh 

GKJ, GKJ Dagen-Palur dalam kepemimpinannya menganut 

sistem Presbiterial.
25 

Kepemimpinan ada di tangan Majelis 

yang terdiri dari Penatua, Pendeta, dan Diaken. GKJ   Dagen- 

Palur memiliki jumlah Pendeta 7 orang dengan konsentrasi 

pelayanan yang berbeda-beda. Konsentrasi pelayanan 

 

24 
Ibid 

25 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun  2000, 

(GKJ Dagen-Palur, 2000), 152 
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tersebut terbagi menjadi: Konsentrasi pelayanan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui INSEDCOT, 

Konsentrasi pelayanan Pastoral, Konsentrasi pelayanan 

Perdamian    Lintas    Budaya    dan    Konsentrasi  pelayanan 

Mahasiswa Kultural. Penatua terdiri dari 21 orang dan  

Diaken terdiri dari 18 orang.
26

 

Warga GKJ Dagen-Palur sampai tahun 2015 

berjumlah 1721 orang terdiri dari 829 laki-laki dan 892 

perempuan, dibagi menjadi 14 kelompok.
27 

Masing-masing 

kelompok dan area pelayanan didampingi oleh Majelis 

Pamong. Dalam menunaikan karya pastoralnya, Majelis GKJ 

Dagen-Palur mengelola  kehidupan  jemaat  dengan memakai 

pendekatan struktural, terbagi menjadi 3 Komisi dan 1 

Bebadan/Yayasan. Komisi Kategorial mencakup Komisi 

Anak, Komisi Pemuda Remaja, Komisi Warga Dewasa, 

Komisi Adiyuswa. Komisi Profesional mencakup Komisi 

Diakonia, Komisi Ibadah, Komisi Hukum dan HAM, Komisi 

Kesenian, Komisi Konseling Pastoral, Komisi Pemahaman 

Alkitab, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Komisi 

Pendidikan   dan   Beasiswa.   Komisi   Teritorial   mencakup 

 

26 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat Tahun  

2015,(GKJ Dagen-Palur, 2015), 41 
27  

Majelis  GKJ  Dagen-Palur,  Buku  Rapat  Jemaat  Tahun 2016, 

(GKJ Dagen-Palur, 2016), 47 
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Komisi Hubungan Nasional Internasional, Komisi Lintas  

Sara dan Kebijakan Publik, Komisi Pelayanan Pedesaan dan 

Perkotaan (KP3)
28

. Bebadan mencakup DPPG, Badan 

Pengelola Aset, Insedcot, Pusat Audio Visual, Yayasan 

Pralenan Sana Kawekas.
29

 

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Majelis GKJ 

Dagen-Palur merupakan dasar bagi gereja untuk 

melaksanakan tugas panggilannya. Agar visi dan misi GKJ 

Dagen-Palur dapat berlangsung secara efektif maka perlu 

memiliki kekuatan pastoral yang dapat diandalkan dengan 

cara membuat desain karya pastoral. Istilah pastoral sering 

kali dikaitkan dengan perkunjungan yang dilakukan oleh 

Majelis Gereja atau Pendeta kepada warga jemaat. 

Perkunjungan sering dipahami memiliki maksud khusus dan 

berkonotasi negatif karena dianggap sebagai kekuatan Gereja 

untuk mengontrol dan “menghakimi” kehidupan moral 

jemaat. Pastoral yang sesungguhnya tidak demikian. Pastoral 

adalah segala bentuk perjuangan yang dilakukan gereja untuk 

mengolah  perjalanan  hidup  manusia  di  dunia  ini    supaya 

 

28 
Komisi Pelayanan Pedesaan dan Perkotaan pada periode 

2014/2015 diubah namanya menjadi Komisi Lingkungan Hidup dengan 

tujuan memberikan fokus program yang lebih spesifik dan memudahkan 

jemaat untuk menerjemahkan fungsinya. 
29 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun  2013, 

(GKJ Dagen-Palur, 2013), 23-26 
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menjadi pengalaman akan rahmat Allah yang membuahkan 

iman dan ungkapan rasa syukur atas karya penyelamatan  

yang dilakukan  olehNya.
30

 

Karya pastoral GKJ Dagen-Palur digariskan dalam 

tiga bidang
31

, yaitu: 

Pertama, bidang Pastoral Kelembagaan. Bidang ini 

dikerjakan oleh Majelis Gereja dengan dibantu oleh Pendeta 

Jemaat, yang mendampingi mereka untuk: (a) Menciptakan 

sistem pengelolaan gereja dengan manajemen modem yang 

rasional, efektif, dan efisien; (b) Menciptakan iklim budaya 

kerja, yang dijiwai dengan kebiasaan-kebiasaan yang  baik 

dan semangat yang proaktif, bagi semua orang yang terlibat 

dalam praksis pastoral Gereja; (c) Mengelola kantor gereja 

sebagai pusat informasi yang dapat menciptakan komunikasi- 

bebas-hambatan (tanpa kesalahpahaman) di antara warga 

jemaat 

Salah satu contoh sistem yang   dikelola secara 

modern, efisien dan efektif adalah pengelolaan keuangan. 

Majelis GKJ Dagen-Palur membentuk Biro Keuangan yang 

bertugas untuk mengelola keuangan. Jumlah tenaga di Biro 

Keuangan ada 11 orang terdiri dari: 6 orang tenaga   sukarela, 

 
30 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 2000,(GKJ 

Dagen-Palur, 2000), 142 
31 

Ibid., 144-146 
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3 orang bendahara Majelis, staf keuangan 2 orang. Biro 

keuangan membantu Majelis membuat Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Gereja sekaligus mengelola software 

dengan sistem akuntansi 12 digit. Bendahara Majelis hanya 

memiliki otoritas kebijakan Majelis dan tidak memegang 

uang atau buku tabungan. Buku tabungan dan uang dupegang 

oleh kasir dan disimpan di kantor gereja. Uang tunai 

disepakati hanya Rp. 500.000. Persembahan Minggu akan 

dihitung dan direkap pada hari senin pagi dan selanjutnya 

akan    disetor    ke    Bank.    Biro    Keuangan    setiap    hari 

mengerjakan: jurnal harian, buku besar, laporan arus kas, 

laporan rugi-laba/pendapatan-biaya, dan neraca gereja.
32

 

Kedua, bidang Pastoral Internal. Bidang ini  

dikerjakan oleh Majelis Gereja dengan dibantu oleh Pendeta 

Jemaat yang mendampingi: (a) Menciptakan praksis liturgi 

yang subur dengan devosi dan latihan rohani; (b) 

Mendampingi semua bentuk pelayanan kategorial (fase-fase 

lingkaran kehidupan), agar menjadi praksis hidup beriman 

yang efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

mendasar (eksistensial) sesuai dengan konteksnya; (c) 

Menyusun bahan-bahan katekese (pengajaran iman) yang 

bersifat komunikatif, sehingga praksis hidup beriman   warga 

 

32 
Wawancara dengan Sdr. Dian Setyo Wibowo 
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jemaat dapat diterangi dengan muatan-muatan edukatif yang 

cerdas. 

Ketiga, bidang Pastoral Eksternal. Bidang ini 

dikerjakan oleh Majelis Gereja dengan dibantu oleh Pendeta 

Jemaat yang mendampingi: (a) Mengaitkan praksis gereja 

dengan medan publik yang lebih luas dan sekuler; (b) 

Mengelola lembaga-lembaga sosial-ekonomi GKJ Dagen- 

Palur (YPK Dian Prawatya, Yayasan Sana Kawekas, dan 

Komisi Diakonia), supaya menjadi medan pastoral dan 

sumber refleksi sosial yang memperkaya kasanah hidup 

beriman bagi seluruh warga jemaat. 

Kepemimpinan Majelis GKJ Dagen-Palur meletakkan 

dirinya seperti kapal yang mengarungi arus-arus deras 

kehidupan manusia. Pelabuhan yang hendak dituju adalah 

Kerajaan Allah sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus 

Kristus. Prinsip yang digunakan adalah Kristus sebagai pusat 

alam semesta dengan aktor segenap warga jemaat GKJ 

Dagen-Palur. Arah dari proses yang dilalui adalah gerak 

evolusioner dari fase ketergantungan, fase kemandirian,   dan 

memasuki fase kesalingtergantungan yang menyusun tubuh 

mistik Kristus di dalam jagad raya ini.
33 

Majelis GKJ Dagen- 

Palur  membuat   strategi   untuk   mewujudkan   visi misinya 

 
33

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 2000, 155 
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dengan cara membuat program yang didasarkan pada tema 

tahunan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Buku Rapat  

Jemaat yang terbit setiap tahun sekali. 

6.2.2 Ibadah dan Tata Ibadah 

Sebagai upaya melaksanakan tugas perutusan gereja, 

GKJ Dagen-Palur mengerjakan karya pastoralnya dengan 

cara mengolah interaksi Injil dan keprihatinan-keprihatinan 

aktual yang dilakukan antara lain melalui ibadah dan kegiatan 

hari raya kristiani. 
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Gambar diatas merupakan gambar penahbisan Pdt. 

Fendi Susanto yang mengusung kearifan lokal untuk 

membangun teologi lokal
34 

yang hidup di jemaat. Tema yang 

diusung adalah: Hastha Brata, sebuah cerita yang diambil dari 

tradisi Jawa.
35

 

Upaya-upaya untuk mengembangkan teologi lokal 

terus dilakukan oleh GKJ Dagen-Palur melalui kegiatan- 

kegiatan lainnya antara lain: perayaan hari Pentakosta dengan 

mengambil tema “usaha mengembangkan Teologi Alun-alun, 

Pasar sebagai Pusat Perjumpaan Kehidupan”, Garebeg Agung 

Perayaan Pentakosta. Dalam kegiatan tersebut warga jemaat 

diberi kesempatan untuk membawa makanan/hasil karya/ 

hasil tanaman ke gereja sesuai waktu yang ditentukan untuk 

dijual seperti penjualan di pasar. Hasil dari penjualan tersebut 

masuk persembahan gereja. 

 

 

 

 
 

34 
Teologi lokal adalah mencermati nilai-nilai teologis yang 

menyertai budaya atau tradisi lokal. Salah satu contoh dalam budaya jawa 

berkembang tradisi memberi sesaji di perempatan jalan, jika ritual  

tersebut dicermati maka akan mendapat pesan bagaimana orang Jawa 

menghargai dan mempedulikan ciptaan Tuhan lainnya supaya memiliki 

keselamatan. (lih. Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 

2007, (GKJ Dagen-Palur, 2007), 20) 
35 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku rapat Jemaat tahun 2007, hal 

82 
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Ibadah hari Minggu dilaksanakan dengan 

menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa, namun dalam 

peristiwa khusus memakai liturgi khusus yang disesuaikan 

dengan agenda yang diperingati, misalnya ibadah berkaitan 

dengan Hari Bumi dan Perjamuan Kontekstual pada tanggal 

09 Mei 2013 dengan tema: Kamu adalah saksi Kristus  dalam 

merajut   kembali   keharmonisan   bersama.
36   

Dalam  liturgi 

tersebut jemaat diajak untuk ber-refleksi tentang alam yang 

telah dianugerahkan oleh Tuhan. Di samping itu pada saat 

ibadah, jemaat dianjurkan untuk meminimalkan pemakaian 

kendaraan yang memakai Bahan Bakar Minyak. 

Majelis GKJ Dagen-Palur melalui Komisi Ibadah 

menentukan tema, bacaan, Tujuan Instruksional Umum, lagu 

dalam ibadah, serta simbol-simbol yang dipakai sesuai 

kalender gerejawi dan terbit setiap 3 bulan sekali. Buku lagu 

yang digunakan dalam ibadah bahasa Jawa adalah Kidung 

Pasamuan Kristen (KPK) BMGJ, sedangkan dalam bahasa 

Indonesia menggunakan buku lagu Kidung Jemaat dan 

Pelengkap Kidung Jemaat. Dalam susunan yang telah dibuat 

setiap tiga bulan sekali, tidak hanya jadwal hari Minggu atau 

hari  raya  gerejawi,  tetapi  juga memasukkan  peristiwa hari- 

 

36 
Liturgi Ibadah Perinngatan Hari Bumi dan Perjamuan Kudus 

kontekstual, 09 Mei 2013. 
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hari besar internasional dan nasional antara lain: hari 

Kesaktian Pancasila, Hari Hak Asasi Binatang, Hari 

Perempuan Nasional, dll.
37 

Peringatan hari besar  Nasional 

atau Internasional tersebut diperingati melalui ibadah atau 

kegiatan lain. Salah satu contoh peringatan hari perempuan 

Internasional dilakukan dalam sebuah ibadah khusus dan 

seminar.
38

 

 

Dalam hal Sakramen, sebagaimana Gereja Kristen 

Jawa, GKJ Dagen-Palur menyelenggarakan dua sakramen 

yaitu Sakramen Baptis dan Sakramen Perjamuan. Sakramen 

Baptis  baik  anak  dan  dewasa  dilaksanakan  sesuai  dengan 

 

37 
Dalam satu tahun jadwal tersebut terbit 4 kali dan dipakai 

menjadi acuan dalam ibadah dan kegiatan yang berlangsung di GKJ 

Dagen-Palur 
38 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun  2005, 

(GKJ Dagen-Palur, 2005), 267 
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permohonan warga jemaat. Sedangkan Perjamuan Kudus 

dilaksanakan sesuai dengan peristiwa-peristiwa penting,  

yaitu: Perjamuan Kudus Pra Paska, Perjamuan Kudus Jumat 

Agung, Perjamuan Kudus Kemuliaan dan Kontekstual 

(peringatan Kenaikan Tuhan Yesus), Perjamuan Kudus 

Pembebasan (dilaksanakan pada bulan Agustus pada  tanggal 

17 Agustus atau mendekati tanggal tersebut), Perjamuan 

Kudus Bulan Keluarga, dan Perjamuan Kudus Adventus. 

Dalam perjamuan Kudus tersebut sarana yang dipakai adalah 

roti dan anggur, kecuali perjamuan kontekstual sarana yang 

dipakai adalah tumpeng dan air dalam kendi.
39

 

Perjamuan Kudus kontekstual adalah perjamuan 

kudus dimana alat-alat (Latin:aparatus) sakramen yang 

digunakan adalah unsur-unsur budaya setempat, dan bukan 

roti dan anggur. Roti dan anggur adalah makanan dan 

minuman sehari-hari bagi orang-orang Yahudi, yang dipakai 

sebagai alat sakramental dalam perjamuan kudus oleh gereja- 

gereja. Hadir dalam konteks kontemporer, gereja harus 

melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi sehingga 

dapat melakukan reaktualisasi secara eksistensial, sebagai 

umat  yang  menjawab  pekerjaan  Tuhan.  Perjamuan  Kudus 

 

39 
Majelis GKJ Dagen-Palur, Liturgi Perjamuan Kudus, (GKJ 

Dagen-Palur 2014) 
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dengan memakai aparatus sakramen makanan dan minuman 

lokal adalah proses pendidikan iman yang memiliki 

kepentingan politik gereja, sosial maupun budaya untuk 

menciptakan persekutuan komunitas religius yang berbeda 

secara kualitatif dengan komunitas sebelumnya.
40

 

Aparatus yang dipakai dalam Perjamuan Kudus 

Kontekstual di GKJ Dagen-Palur adalah Tumpeng lengkap, 

yang menggambarkan alam makro dan mikro kosmos yang 

Allah ciptakan bagi kehidupan semua manusia dan segala 

mahluk ciptaan Allah yang lainnya, Air dalam kendi sebagai 

simbol air kehidupan yang Allah berikan dalam Kristus  

Yesus dan semua makanan yang biasa dimakan oleh 

masyarakat setempat, baik pisang, buah-buahan lainnya, 

umbi-umbian,   maupun   sayur   mayur.   Perjamuan    Kudus 

Kontekstual sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan dibakukan 

oleh Majelis tahun 2005.
41

 

Pelaksanaan Perjamuan Kudus Kontekstual yang 

diberlakukan oleh GKJ Dagen-Palur memiliki dasar 

pertimbangan sebagaimana tertulis dalam sebuah artikel yang 

 

 

 

 

40 
Pdt. Novembri Choeldahono, Perjamuan Kudus Kontekstual di 

GKJ Dagen-Palur Karanganyar 
41 

ibid 
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ditulis oleh Pdt. Novembri Choeldahono
42

. Dasar 

pertimbangan tersebut adalah: 

Pertama, latar belakang Perjamuan Kudus dalam 

tradisi Kristen (gereja purba) adalah Perjamuan  

malam/paskah (Ibrani: pesha). Anak-anak sulung orang 

Mesir akan mati, tetapi anak-anak sulung bangsa Israel akan 

selamat (Keluaran 12:29-42) karena ada tanda darah domba  

di depan rumah mereka. Allah memerintahkan supaya selalu 

diadakan perayaan paskah, yaitu umat mengorbankan, setiap 

keluarga seekor anak domba. Peraturan Paskah ini dapat 

dibaca pada Keluaran 12. 

Kedua, Perjamuan malam dilakukan di rumah tangga, 

dan dilayani oleh kepala rumah tangga sambil terus menerus 

mengajarkan karya penyelamatan Allah atas bangsa Israel 

(bnd Ul 6). Perayaan ini dilakukan selama tujuh hari berturut- 

turut dan memakan roti yang tidak beragi (Keluaran 12: 15). 

Perjamuan malam (berkembang menjadi Perjamuan Kudus), 

basisnya adalah Perjamuan bersama Keluarga. Perjamuan 

tersebut tidak berbasis Bait Allah, melainkan Keluarga, 

dimana orang tua, khususnya bapa harus memberikan pitutur 

tentang “sejarah keselamatan” (heilgesichte, dan bukan 

sekedar historie). Menceriterakan Akta Kredo, bahwa  Allah- 

 
42 

ibid 
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lah yang melakukan pembebasan dan menuntun umat menuju 

Tanah Perjanjian, tempat hidup yang baru, dan bukan sekedar 

akta historis. 

Ketiga, Warisan lisan ini sebagai sebuah metode 

pengajaran agama supaya setiap generasi selalu memegang 

teguh atas “kredo historis” (pengakuan iman) bahwa Allah 

sendirilah yang telah menyelamatkan mereka. Perjamuan 

malam dilakukan di rumah tangga, dan dilayani oleh kepala 

rumah tangga sambil terus menerus mengajarkan karya 

penyelamatan Allah atas bangsa Israel (bnd Ul 6). Perayaan 

ini dilakukan selama tujuh hari berturut-turut dan memakan 

roti yang tidak beragi (Keluaran 12: 15). 

Keempat, pada masa Tuhan Yesus, sebelum Ia 

disalibkan, Ia meminta murid-muridNya untuk menyediakan 

makan Paskah terakhir bersama-Nya (lih. Mat. 26:; Mar 14; 

Luk. 22; Yoh 13). Fragmen historis ini menjadi awal 

perpecahan Yudaisme dan sekte Yudaisme (“Kristen”)  

karena Yesus Kristus  mensimbolisasi  diriNya  sebagai 

“Anak Domba” Allah yang dikorbankan untuk menghapus 

dosa dunia dan menyelamatkan manusia (Yoh 1: 29). 

Pendekatan “tipologi”, bahwa pada masa pembebasan umat 

Israel dan terlepasnya mereka dari tulah ke-10, yaitu matinya 

anak-anak sulung bangsa Mesir   yang dipakai adalah    darah 
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anak domba; dan kini digenapi dalam Yesus Kristus. Hal 

inilah yang menyebabkan perpecahan antara bangsa Yahudi 

dan Yesus Kristus dengan  pengikut-pengikut-Nya.  

Perjamuan malam ini juga diselenggarakan untuk semua 

orang yang percaya dan mau ambil bagian dalam pekerjaan 

Yesus Kristus, termasuk Yudas, sekalipun Yudas menolak 

dan meninggalkan Perjamaun Malam tersebut. 

Kelima, sejarah berlanjut, yaitu Pada jaman Gereja 

Purba, sebelum terjadi schisma ke-1 (kira-kira abad  ke-10 

dan 11) antara Orthodox Timur (pusatnya di Yunani) dan 

Barat (Pusatnya di Roma atau Katolik Roma). Setelah 

perpecahan tersebut, gereja orthodoks Barat (Roma Katolik) 

melarang Perjamuan Kudus pada kanak-kanak karena dasar 

teologisnya adalah “Transubtansiasi” (roti dan anggur bukan 

simbol tetapi realitas tubuh dan darah Kristus) bahwa 

Perjamuan Kudus adalah cara menyelamatkan jiwa. Anak- 

anak yang tidak atau belum mampu mengerti dan mengambil 

tanggungjawab iman secara penuh, belum boleh ikut 

perjamuan kudus, kecuali keadaan darurat/ yaitu ketika anak 

sedang menghadapi sakratul maut. Dalam perspektif 

transubstansiasi aparatus sakramen (roti dan anggur) menjadi 

sesuatu yang tidak tergantikan juga, bahkan “kesuciannya” 

sama   seperti   tubuh   Kristus   yang   mengrohanikan  tubuh 
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duniawi manusia. Itulah sebabnya tradisi Perjamuan Malam 

tidak lagi berbasis keluarga dan makan bersama, melainkan 

berbasis Gereja dan dilakukan oleh Imam, yang memonopoli 

hak sakramental tersebut. 

Keenam, Calvin memahami bahwa Perjamuan Kudus 

hanya sebagai simbol/ lambang dan bukan realitas ilahi  

(baca: realitas tubuh dan darah Yesus), dan tidak mempunyai 

daya menyelamatkan; sebaliknya hanya dengan anugerah 

(sola gratia). Sekalipun bukan sebagai realitas dan hanya 

simbol tetapi bukan simbol kosong, dengan Perjamuan Kudus 

Tuhan sungguh hadir kembali (represent)- transendensiasi. 

Inilah yang terus menyatukan kita dengan Kristus (1 Kor 

10:16,17). Sekalipun presuposisi teologisnya berbeda dengan 

Katolik Roma, namun secara praktis tetap mengikuti tradisi 

Katolik Roma, yaitu tidak memberlakukan Perjamuan Kudus 

pada anak-anak. Dari perspektif Calvin tersebut, gereja- 

gereja dapat melakukan rekontektekstualisasi aparatus 

sakramen tersebut, supaya masyarakat secara anthropologis 

dan sosiologis tidak menjadi persekutuan orang percaya yang 

tercabut dari akarnya. 

Ketujuh, perayaan Perjamuan Kudus mengingat 

pengorbanan Kristus, yaitu gereja mau berbagi kehidupan 

(sharing   of   life)   dan   berbagi   kebahagiaan   (sharing   of 
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happiness), dengan berbagai makanan dan minuman untuk 

kehidupan bersama, maka gereja menghadirkan kembali 

(representasi) Yesus yang berbagi roti dan anggur hidup-Nya 

untuk kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, dalam perspektif 

Calvin, makna sakramen jauh lebih penting daripada aparatus 

sakramen. 

Berikut beberapa gambar pelaksanaan Perjamuan 

Kudus Kontekstual yang diselenggarakan oleh Majelis GKJ 

Dagen-Palur. 

 
 

Pemakaian simbol-simbol Jawa dalam  kehidupan 

GKJ Dagen-Palur tidak serta merta diterima begitu saja oleh 

semua warga. Salah satu contoh adalah simbol patung semar 

yang yang dipasang di gedung gereja Dagen. Terdapat  warga 
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yang tidak setuju penempatan patung semar tersebut dan 

mengakibatkan orang tersebut tidak bersedia datang 

beribadah di gedung gereja Dagen. Berdasarkan tanggapan 

warga  melalui  pamong  kelompok  yang  disampaikan  pada 

rapat Majelis, maka Majelis melakukan perkunjungan dan 

penjelasan ulang kepada warga.
43 

Seiring dengan adanya 

pemahaman ulang yang diberikan oleh Majelis Pamong dan 

Pendeta, akhirnya dapat menerima dan saat ini sudah bersedia 

ikut ibadah di gedung gereja semar.
44

 

Keikutsertaan Perjamuan Kudus dalam Tata Gereja 

GKJ membatasi hanya untuk orang-orang yang telah 

menerima baptis dewasa dan atau sidhi serta tidak sedang 

dalam pamerdi.
45 

Pada awalnya Majelis GKJ Dagen-Palur 

juga memberlakukan aturan yang terdapat dalam Tata Gereja. 

Dalam perjalanannya, GKJ Dagen-Palur tidak lagi membatasi 

peserta Perjamuan Kudus, dalam arti bahwa Perjamuan 

Kudus dapat diikuti oleh semua orang percaya yang telah 

dibaptis, termasuk anak-anak. 

 

 

 

 
 

43 
Penulis mendengar laporan Majelis Pamong di dalam rapat 

Majelis GKJ Dagen-Palur bulan Juni 2015 
44 

Wawancara dengan Pendeta Tri Oetomo 
45 

Sinode GKJ, Tata Laksana ,98 
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Pada tahun 2002 warga baptis anak diikutsertakan 

dalam Perjamuan Kudus.
46 

Perayaan Perjamuan kudus yang 

melibatkan warga baptis anak dilakukan dengan maksud 

menunjukkan komitmen gereja pada perjuangan kemanusiaan 

yang anti diskriminasi di semua sektor kehidupan dan 

perlakuan manusia atau institusi sosial, politik, maupun 

kultural terhadap umat manusia. 

 

Secara teologis yang menjadi pertimbangan GKJ 

Dagen-Palur menyelenggarakan Perjamuan Kudus yang 

diikuti oleh warga baptis anak adalah: 

(1) Latar belakang Perjamuan Kudus dalam 

tradisi Kristen (gereja purba) adalah 

perjamuan malam/paskah. Anak-anak sulung 

orang   mesir   akan   mati,   tetapi  anak-anak 

 
46 

Majelis GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaatn tahun 2006, 

(GKJ Dagen-Palur, 2006), 2 
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sulung bangsa Israel akan selamat (Keluaran 

12:29-42) karena ada tanda darah domba di 

depan pintu rumah mereka; (2) Perjamuan 

malam dilakukan di rumah tangga dan 

dilayani oleh kepala rumah tangga sambil 

terus menerus mengajarkan karya 

penyelamatan Allah atas bangsa Israel; (3) 

Warisan lisan ini sebagai sebuah metode 

pengajaran agama supaya setiap generasi 

selalu memegang teguh atas pengakuan iman 

bahwa Allah sendiri yang telah 

menyelamatkan mereka; (4) Pada jaman 

Gereja Purba kira-kira abad 10 dan 11,  

Gereja Ortodox Timur dan Barat Orthodox 

Timur (pusatnya di Yunani) dan Barat 

(Pusatnya di Roma atau Katolik Roma), 

Perjamuan Kudus pada anak-anak biasa 

dilakukan dan menjadi tradisi keagamaan 

yang umum dilakukan mereka; (5) Setelah 

perpecahan tersebut, Gereja Katolik Roma 

tidak memberlakukan, sedangkan Gereja 

Orthodoks Timur meneruskan tradisi Gereja 

Purba. Sampai saat ini Gereja Orthodoks 

Timur tetap menyelenggarakan perjamuan 

kudus pada anak-anak, namun setelah 

schisma ke-1 tersebut, gereja orthodoks Barat 

(Roma Katolik) melarang Perjamuan Kudus 

pada kanak-kanak karena dasar teologisnya 

adalah “Transubtansiasi” (roti dan anggur 

bukan simbol tetapi realitas tubuh dan darah 

Kristus) bahwa Perjamuan Kudus adalah cara 

menyelamatkan jiwa. Anak-anak yang tidak 

atau belum mampu mengerti dan mengambil 

tanggungjawab   iman   secara   penuh, belum 
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boleh ikut perjamuan kudus, kecuali keadaan 

darurat/ yaitu ketika anak sedang menghadapi 

sakratul maut. (6) Calvin memahami bahwa 

Perjamuan Kudus hanya sebagai simbol/ 

lambang dan bukan realitas ilahi (baca: 

realitas tubuh dan darah Yesus), dan tidak 

mempunyai daya menyelamatkan; sebaliknya 

hanya dengan anugerah (sola gratia). 

Sekalipun bukan sebagai realitas dan hanya 

simbol tetapi bukan simbol kosong, dengan 

Perjamuan Kudus Tuhan sungguh hadir 

kembali (represent)- transendensiasi. Inilah 

yang terus menyatukan kita dengan Kristus (1 

Kor 10:16,17). Sekalipun presuposisi 

teologisnya berbeda dengan Katolik Roma, 

namun secara praktis tetap mengikuti tradisi 

Katolik Roma, yaitu tidak memberlakukan 

Perjamuan Kudus pada anak-anak.
47

 

 
Selain menggunakan dasar tersebut di atas, dalam 

menetapkan keikutsertaan anak-anak dalam Perjamuan  

Kudus Majelis GKJ Dagen-Palur juga melakukan 

reinterpretasi terhadap pandangan Calvin. Tentang Baptisan 

anak (Paedobaptism) Calvin mengakui tidak dapat 

menghindari. Tradisi doktrinal dan praktek Baptis Anak dari 

Gereja  Katolik  Roma  diterima  sebagai  kenyataan  historis. 

 

47 
Novembri Choeldahono, Perjamuan Kudus Bagi Warga Baptis 

Anak: Membangun Perjalanan Rohani Dan Pengalaman Spiritualitas 

Anak-anak, Perspektif Praktisi dalam Buku Rapat Jemaat tahun 2006, 

(GKJ Dagen-Palur, 2006), 2 



Eklesiologi GKJ Dagen-Palur 305 
 

 

 

 
 

Menurut Calvin, baptisan anak bukan perintah Allah, tetapi 

merupakan presuposisi telogis manusia dan diterima dalam 

prakteknya. Baptis anak sebagai tanda janji spiritual, sama 

seperti sunat (Ef 2: 11), ia dimaterai dan diadopsi masuk ke 

dalam sebuah komunitas keagamaan. Mat 19: 13 bukan 

legitimasi teologis anak-anak harus dibaptis, tetapi Kristus 

meminta murid-murid-Nya supaya anugerah dan berkat 

diperluas kepada anak-anak dan tidak dibatasi pada orang tua 

saja. Berdasarkan hal tersebut, maka Perjamuan Kudus pada 

anak-anak adalah terutama merupakan perjalanan rohani 

anak-anak untuk menerima berkat dan anugerah, sehingga 

mereka perlu diikutsertakan dalam setiap pergaulan dan 

pengalaman dengan Kerajaan Allah. Gereja tidak boleh 

menghalang-halangi hak mereka untuk bersekutu dan 

menerima berkat serta anugerah dari Kristus, serta 

persekutuan  dengan  tubuh  dan  darah  Kristus  (I  Kor    10: 

16,17).
48

 

Terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh GKJ 

Dagen-Palur dan tidak diatur dalam Tata Gereja GKJ, antara 

lain adalah (1) Penahbisan Pendeta yang dihadiri oleh tokoh 

agama lain yang mengikuti prosesi dan pemberkatan tumpang 

 

 
48 

Ibid., 4 
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tangan baik oleh tokoh agama lain maupun warga
49

; (2) 

Penerimaan warga, peneguhan Majelis, dan Peneguhan 

Pendeta dari warga GKJ Tamanasri yang telah keluar dari 

GKJ Tamanasri, Sragen.
50

 

Dalam penahbisan Pendeta, GKJ Dagen-Palur 

memberlakukan prosesi penahbisan dimana tumpang tangan 

tidak hanya dilakukan oleh para Pendeta melainkan juga oleh 

tokoh agama lain dengan cara dan tradisi agama masing- 

masing dan penumpangan tangan oleh warga jemaat. Prosesi 

ibadah penahbisan yang diikuti oleh tokoh agama lain 

dilakukan dalam kerangka GKJ Dagen-Palur melakukan 

suatu usaha dekonstruksi kekerasan teologis dan membangun 

persahabatan sejati. Sedangkan tumpang tangan oleh warga 

jemaat  dalam  penahbisan  pendeta  merupakan   pemenuhan 

 
49 

Pada saat penahbisan Pdt. Simon Rachmadi, tokoh agama lain 

diikutsertakan dalam prosesi penahbisan sebagi bentuk restu kepada 

Pendeta yang ditahbiskan (lihat Buku Rapat Jemaat tahun 2001). Pada 

tahun 2002 penahbisan Pdt. Tri Oetomo, dalam penahbisan tersebut 

prosesi penahbisan tumpang tangan tidak hanya diberikan oleh para 

pendeta dan restu oleh tokoh agama lain, tetapi juga tumpang tangan oleh 

warga jemaat (lihat Buku Rapat Jemaat tahun 2003) 
50 

Tanggal 3 Juni Majelis GKJ Dagen-Palur menerima perpindahan 

massal jemaat dari GKJ Taman Asri Sragen menjadi warga jemaat GKJ 

Dagen-Palur dengan kekhususan. Pada tanggal 28 Juni 2009 dilaksanakan 

kebaktian Penerimaan Warga Jemaat dan Peneguhan Majelis dan Pendeta 

GKJ Dagen-Palur Jemaat Taman Murni (lihat buku Rapat Jemaat tahun 

2010). Hal yang sama terjadi pada 13 Juni 2013 dengan nama GKJ 

Dagen-Palur Jemaat Serikat Persaudaraan (lih Buku Rapat Jemaat tahun 

2013) 
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Sabda Rasul Petrus: kamulah..., imamat yang rajani...” (I 

Petrus 2:9). Tuhan memanggil hambaNya melalui umatNya. 

Ini merupakan simbol kedaulatan Tuhan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya membangun teologi yang mandiri di GKJ 

Dagen-Palur. 

 

Sumber: Dokumentasi GKJ Dagen-Palur 

Dalam peristiwa Ibadah Penerimaan Warga Jemaat, 

Peneguhan Majelis dan Pendeta Jemaat  Taman  Murni, 

Sragen dilakukan sebagai sebuah refleksi mendalam cinta 

Yesus Kristus dan demi keselamatan manusia yang 

melampaui batas-batas hukum, geografis, dan kepentingan 

politik gerejawi. Atas dasar Firman Tuhan dan kemanusiaan, 

GKJ Dagen-Palur dengan ikhlas dan sukarela serta 

bertanggungjawab menerima Jemaat Taman Murni    menjadi 
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bagian dari Gereja Kristus, sekaligus mengusahakan 

perdamaian dalam lingkup sinodal.
51 

Penerimaan didasarkan 

pada permohonan dari “Majelis GKJ Taman Asri II” yang 

berisi tentang kesediaan GKJ Dagen-Palur untuk   mengampu 

warga yang telah keluar dari GKJ Taman Asri menjadi  

bagian warga GKJ Dagen-Palur. Permohonan tersebut 

ditindaklanjuti oleh Majelis GKJ Dagen-Palur dengan 

mengangkat dan memberi mandat kepada Tim Pendampingan 

Pastoral GKJ Dagen-Palur untuk Jemaat Taman Asri II/Tim 

17/Tim Samaria yang diketuai oleh Pdt. Novembri 

Choeldahono, M.A guna mendampingi umat demi 

keselamatan   dan   kesejahteraan   mereka   serta   kemuliaan 

Tuham Yesus Kristus.
52

 

Tindak lanjut atas Tim Pendampingan Pastoral GKJ 

Dagen-Palur untuk Jemaat Taman Asri II/Tim 17/Tim 

Samaria, GKJ Dagen-Palur memutuskan menerima seluruh 

Jemaat Taman Asri II yang telah mengundurkan  diri  dari 

GKJ Taman Asri Sragen menjadi warga Jemaat GKJ Dagen- 

Palur Jemaat Taman Murni. Ibadah Penerimaan Warga, 

Peneguhan Majelis dan Pendeta dilakukan pada tanggal 28 

Juni  2009  pukul  07.00  WIB  di  Wisma  Joyorejan, Sragen. 

 
51 

GKJ Dagen-Palur, Buku Rapat Jemaat tahun 2010, (GKJ Dagen-

Palur, 2010), 63 
52 

ibid 
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Kebaktian tersebut dipimpin oleh Pdt. Novembri 

Choeldahono, M.A mengambil tema: Pemulihan Martabat 

Manusia dalam Rahmat Allah. Dengan adanya kebaktian ini 

maka Jemaat Taman Murni adalah gereja yang berdaulat 

dengan segala fungsi dan jabatan gerejawi yang sah di bawah 

GKJ  Dagen-Palur sebagai bagian dari Sinode   Gereja-gereja 

Kristen Jawa.
53

 

6.2.3 Gereja dan Negara 

Majelis GKJ Dagen-Palur memahami bahwa pastoral 

adalah tugas gereja. Istilah Pastoral berasal daru bahsa latin 

pascere, artinya gembala. Pastoral artinya penggembalaan, 

yaitu suatu perjuangan meniru Kristus, Sang Gembala Agung 

dalam menjaga dan memelihara doba-dombaNya. 

Penggembalaan dilakukan di tengah kehidupan dunia 

(=masyarakat). Penggembalaan yang dimaksud di sini adalah 

sebuah perjalanan kehidupan yang bukan merupakan rutinitas 

melainkan sebuah pengembaraan demi kemuliaan Allah. 

Gereja dipanggil untuk menempuh peziarahan hidup untuk 

mengalami aneka peristiwa dan mengolahnya  menjadi 

ucapan syukur demi kemuliaan namaNya. Jadi suatu proses 

kehidupan menjadi sebuah penggembalaan ketika di dalam 

proses kehidupan tersebut terjadi pengalaman hidup   konkret 

 

53 
Ibid., 64-65 
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supaya menjadi peristiwa beriman kepada Allah. Peristiwa 

beriman di sini bukan dalam arti beragamamenurut kaidah- 

kaidah formal saja, melainkan perjumpaan sederhana dalam 

pengalaman akan Allah yang dihayati secara mendalam.
54

 

GKJ Dagen-Palur adalah sebuah komponen dari 

konstruk sosial dan negara. Dalam rekonstruksi tersebut ia 

membutuhkan interaksi dengan negara (=masyarakat), 

komponen sosial/negara lainnya maupun ilmu pengetahuan 

sebagai dasar teoritis mengembangkan vitalitas transformatif. 

Pemahaman ini memberi ruang historis bagi GKJ Dagen- 

Palur merealisasi iman membangun sebuah tatanan 

masyarakat dan negara yang adil dan beradab atau 

berdasarkan nilai-nilai kepercayaan. Nilai-nilai tersebut yaitu; 

keadilan, kebenaran, kemakmuran, kesejahteraan, tanpa 

kekerasan, pengampunan, rekonsiliasi. GKJ Dagen-Palur 

terpanggil untuk menjadi subyek sejarah terhadap 

rekonstruksi sosial dan negara. Gereja tidak perlu mengalami 

syndrome minority, melainkan secara pro aktif memainkan 

fungsi historisnya untuk memberi visi bagi proses 

rekonstruksi  sosial  dan  negara.  Untuk  memainkan    fungsi 
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tersebut gereja dapat bersinergi dengan elemen lain yang ada 

di tengah negara.
55

 

Implementasi konsep tersebut terwujud dalam 

kehidupan GKJ Dagen-Palur melalui Komisi Hubungan 

Nasional dan Internasional bertugas membantu Majelis GKJ 

Dagen-Palur untuk membangun relasi dengan pihak luar,  

baik pada level individual maupun institusional, dan nasional 

maupun internasional yang saling menguntungkan. Beberapa 

kegiatan yang telah berlangsung antara lain menindaklanjuti 

program partnership dengan Presbyterian Church Klasis 

Edmond, Oklahoma untuk membangun Lembaga keuangan 

Mikro Gereja yang dapat membantu masyarakat membantu 

akses sumber modal usaha. Program ini merupakan tindakan 

pro  aktif  untuk  menyukseskan  tahun  kuangan  mikro yang 

telah dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).
56

 

Selain kegiatan tersebut, melalui Komisi Lintas Sara 

dan Kebijakan Publik yang bertujuan untuk membangun 

kerjasama antar umat beragama melalui kegiatan-kegiatan, 

antara lain: dialog, diskusi, jaringan kerja sama demi 

terjalinnya hubungan yang saling menghormati antar umat 

beragama. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh GKJ 
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Dagen-Palur melalui Komisi Lintas Sara dan kebijan Publik 

adalah Diskusi tentang “Dekonstruksi Kekerasan Teologis 

Melalui Perjumpaan.
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Program pelayanan perdamaian lintas SARA secara 

sistematis telah dilakukan sejak tahun 2000. Majelis GKJ 

Dagen-Palur menyadari bahwa gereja harus terbuka dengan 

kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu 

pada tahun 2010 GKJ Dagen-Palur memanggil dan 

meneguhkan Pendeta atas diri Pdt. Ratna Prajati dan Pdt. 

Indrianto Adiatmo Sawaldi menjadi pendeta GKJ Dagen- 

Palur untuk program Lintas budaya mahasiswa di Yogyakarta 

dan di Surakarta.
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