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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

  Berbicara tentang peranan seorang dalang dalam mempertunjukkan sebuah wayang di 

dalam gereja merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk ditemukan terutama di gereja 

GPIB lainnya. Permainan wayang dilakukan oleh dalang hanya dapat ditemukan dalam 

acara-acara tradisional adat Jawa, namun kenyataan yang terjadi di GPIB ATK Sektor 

Tambakrejo yaitu bagaimana seorang dalang  dengan nama besarnya yang sudah terkenal 

di desa Tambakrejo ini, dapat mengubah warga jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo dari 

kebiasaan yang tidak baik. Dalam proses untuk mengubah jemaat inilah dalang tersebut 

beserta dengan Pendeta bekerja sama untuk membawakan suatu pementasan wayang dalam 

gereja, walaupun di dalam  kenyataannya dalang tersebut baru setahun menjadi orang 

Kristen tetapi ia sudah banyak membantu Pendeta dan majelis untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo.  

Disamping itu peranan dalang di tengah-tengah jemaat membawa pengaruh baik terhadap 

perkembangan gereja GPIB ATK Sektor Tambakrejo itu sendiri, karena lewat dalang 

tersebut pesan dari firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik kepada jemaat. Selama 

ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta kurang mendapatkan perhatian dari 

seluruh jemaat yang ada, namun ketika firman Tuhan dibawa ke dalam cerita pewayangan 

oleh dalang dapat diterima oleh semua orang yang ada, baik dari anak muda sampai kepada 

orang tua.  
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2. Refleksi Teologis 

  Tuhan dapat memakai semua orang untuk menyampaikan kebenaran ajaran-Nya, yang 

selama ini hanya terbatas kepada Pendeta, majelis, dan para teolog. Fenomena yang terjadi 

di GPIB ATK Sektor Tambakrejo merupakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan 

berjemaat, di mana lewat seorang dalang yang pada dasarnya bukan seorang Pendeta. dapat 

menyatakan firman-Nya kepada jemaat melalui kesenian pewayangan. Lewat kesenian 

pewayangan inilah dalang tersebut mengajarkan kepada jemaat tentang ajaran-ajaran 

Tuhan Yesus Kristus.  

  Tuhan juga memakai Pendeta  untuk  menyadarkan dalang dari kehidupan dahulunya 

yang adalah seorang yang sangat percaya terhadap kekuatan-kekuatan gaib dan sering 

berpindah-pindah agama. Dengan bantuan dari Pendeta tersebut akhirnya dalang itu 

menjadi orang Kristen, pada saat sudah menjadi Kristen dalang tersebut dipakai oleh 

Pendeta untuk memainkan wayang di  dalam gereja.  Kehidupan sosial dari dalang tersebut 

sangat berbeda ketika belum menjadi Kristen, di mana sebelum menjadi Kristen dalang 

tersebut menutup diri dengan kehidupan di sekitarnya, dan membatasi dirinya dengan 

orang lain. Ketika sudah menjadi orang Kristen, dalang tersebut mengubah sikapnya dan 

dapat menerima orang lain yang ada di sekitarnya untuk berdiskusi atau sharing. 
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3. Saran 

Kepada Jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

  Peranan seorang dalang di dalam gereja dan jemaat merupakan suatu fenoma yang jarang 

terjadi di Indonesia, khususnya gereja dan jemaat. Oleh sebab itu, saran penulis kepada 

GPIB ATK khususnya Sektor Tambakrejo untuk tetap memakai dalang tersebut di gereja. 

Walaupun dalang tersebut belum lama menjadi  orang Kristen. Keterlibatan dalang tersebut 

hanya untuk membantu Pendeta dalam memperjelas kembali tentang khotbah atau firman 

Tuhan yang telah disampaikan atau terlibat dalam suatu proses perkunjungan ke rumah 

jemaat. Selain itu,  saran kepada jemaat atau gereja supaya tidak memaknai kehadiran 

seorang dalang tersebut sebagai tokoh yang memiliki kekuatan-kekuatan gaib yang dapat 

membantu orang dalam berbagai masalah.  

 

 

 

 

 

 

 


