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BAB III 

DESA TAMBAKREJO 

a. Letak Geografis 

  Secara geografis desa Tambakrejo terletak di kelurahan Tambakboyo, di sebelah timur 

kecamatan Ambarawa, di kabupaten Semarang, Jawa tengah. Luas wilayahnya yaitu 694.600 

ha, yang terbagi-bagi atas tanah basah 272, 34 ha, tanah kering 98, 70 ha, tanah rawa 252, 70 

ha, pekarangan atau bangunan 196, 25 ha, tegal atau kebun 116, 25 ha, tanah sawah irigasi 

teknis 137, 225 ha, tanah sawah irigasi ½ tekhnis 278, 30 ha dan tanah sawah irigasi 

sederhana 175, 226 ha20. Desa Tambakrejo berada di RT 003 dari kelurahan Tambakboyo, dan 

memiliki 6 RW yang ada di desa Tambakrejo itu sendiri.  Desa Tambakrejo ini berada di 

dalam putaran rawa yang di sebut “Rawa Pening” yang terbentang dari daerah Bawen, 

Banyubiru sampai Kebondowo. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena objek yang akan 

penulis teliti berada di daerah Takbakrejo, yaitu dalang yang ada di GPIB ATK Sektor 

Tambakrejo. Selain itu lokasi penelitian tidak terlalu jauh dengan kota Salatiga, dan penulis 

sudah mengenal secara baik warga jemaat Tambakrejo, karena penulis pernah melakukan 

praktik pendidikan lapangan (PPL) di GPIB ATK. 

b. Profil  Jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

  Pelayanan di “Tambakrejo” dimulai tahun 1973 oleh GPIB “Tamansari” Salatiga. Di 

daerah ini beberapa anggota masyarakat telah beragama “Kristen” dan ingin mendapatkan 

                                                             
 20 Profil desa Tambakrejo, Dinas kelurahan desa Tambakboyo, 2003 
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pelayanan rohani. Beberapa majelis jemaat GPIB “Tamansari” Salatiga melakukan peninjauan 

lokasi serta bertemu dengan beberapa warga yang ingin mendapatkan pembinaan rohani 

tersebut. Karena makin banyaknya jumlah jemaat pada tahun 1896, swadaya jemaat di 

Tambakrejo membeli tanah kurang lebih seluas 200 meter persegi untuk mendirikan gedung 

gereja yang permanen. Karena dana, maka proses pembangunan tersendat dan baru 

direalisasikan pada tahun1995.  

 Perkembangan jemaat dan pelayanan pada ketiga sektor di  GPIB ”ATK” tentunya 

berbeda-beda dan terus mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut disebabkan karena 

jumlah anggota jemaat dan aktivitas mereka yang berbeda-beda yang turut serta mempengaruhi 

perkembangan kemajuan pelayanan di tempat tersebut. 

Berikut ini adalah laporan kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat ATK : 

1. BPK Pelayanan Anak 

1) Ibadah rutin setiap hari Minggu di sektor Ambarawa dilaksanakan pada pukul 09.30 

WIB (kehadiran : 5 anak), Tambakrejo pukul 08.00 WIB (kehadiran : 30 anak), 

Kebondowo pukul 08.00 WIB (kehadiran : 15 anak).  

2) Persiapan pelayanan di laksanakan setiap hari Minggu pukul 12.00 WIB di gereja 

sektor Tambakrejo. 

3) Perkunjungan bagi anak-anak Sekolah Minggu yang bermasalah atau sakit. 

4) Pengadaan alat-alat peraga seperti pakaian S.Claus pada bulan Desember. 

5) Perayaan Natal BPK PA ATK tanggal 2 Desember 2007 di Gua Maria Kerep 

Ambarawa. Jumlah kehadiran  50 anak. 
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2. BPK Persekutuan Teruna 

1) Ibadah rutin dilaksanakan setiap hari Minggu di Kebondowo pukul 08.00 WIB 

(kehadiran : 5 orang), setiap hari Sabtu di Tambakrejo pukul 19.00 WIB (kehadiran : 

15 orang), di Ambarawa tidak ada dikarenakan anak layan enggan datang beribadah 

karena jumlah mereka yang sedikit.  

2) Persiapan pelayanan di laksanakan setiap hari Minggu sektor Tambakrejo. 

3) Perkunjungan kepada anggota BPK PT. 

3.BPK Gerakan Pemuda 

1) Ibadah rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di masing-masing sektor. Di Kebondowo 

(kehadiran : 10 orang) dilaksanakan di gedung greja, di Tambakrejo pukul 19.00 WIB 

(kehadiran : 25 orang) dilaksanakan di rumah-rumah anggota GP secara bergilir, di 

Ambarawa tidak ada, dikarenakan tidak adanya anak layan.  

2) Ibadah gabungan untuk ketiga sektor dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. 

3) Perkunjungan kepada anggota GP. 

4.BPK Persatuan Wanita 

1) Ibadah rutin setiap hari Jumat pukul 17.00 WIB untuk sektor Tambakrejo (kehadiran : 

25 orang) dan sektor Kebondowo (kehadiran : 10 orang), untuk Ambarawa di gabung 

dengan ibadah Rumah Tangga.  

2) Ibadah gabungan diadakan setiap tiga bulan sekali.dalam rangka memperingati hari 

Ibu dilaksanakan di Tambakrejo. 

3) Ibadah gabungan dalam rangka memperingati hari Ibu dilaksanakan di Tambakrejo. 
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5.BPK Persekutuan Kaum Bapak 

1) Ibadah di sektor Tambakrejo hari Rabu pukul 19.30 (kehadiran : 25 orang) dan sektor 

Kebondowo diadakan setiap tanggal 9 dan 22 (kehadiran : 10 orang), untuk 

Ambarawa di gabung dengan ibadah Rumah Tangga.  

6.Kebaktian Umum 

Sektor Ambarawa pkl 09.00 WIB (waktu yang lama pkl 10.00 WIB) 

Sektor Tambakrejo pkl 18.00 WIB 

Sektor Kebondowo pkl 08.00 WIB 

Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK, ada pula kegiatan yang melibatkan seluruh 

anggota jemaat ATK yaitu Paskah yang dilaksanakan di Kebondowo pada tanggal 22 Maret 

2008 yang juga dimeriahkan dengan mengadakan berbagai lomba bagi semua warga jemaat 

ATK, untuk menciptakan rasa kebersamaan. 

Jumlah jemaat di GPIB ATK sektor Tambakrejo yang di kelompokkan berdasarkan ketegori 

pelayanan yaitu: 

1. Jumlah BPK PA 39 jiwa. 

2. Jumlah BPK PT 16 jiwa. 

3. Jumlah BPK GP 47 jiwa. 

4. Jumlah BPK PW 63 jiwa. 

  5. jumlah BPK PKB 64 jiwa 
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c. Jumlah penduduk desa Tambakrejo 

  Melihat dari latar belakang masyarakat desa Tambakrejo, maka penulis mencoba 

menjelaskan latar belakang dan jumlah kepala keluarga (KK) berdasarkan pendidikan, 

pekerjaan, dan agama: 

a. Pendidikan 

  Berdasarkan data yang didapatkan dari  Buku Induk Kependudukan (BIK), masyarakat 

desa Tambakrejo memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yang terdiri atas:  

Tamatan SD/sederajat: 275 orang  

SLTP/sederajat: 134 orang  

SLTA/sederajat: 200  orang  

 Diploma IV/strata I: 42 orang 

Akademi/D III/S.muda: 39 orang  

 Tidak pernah sekolah.: 183 orang  

b. Pekerjaan 

  Dari buku induk kependudukan, penduduk desa Tambakrejo memiliki pekerjaan yang 

berbeda-beda, yang terdiri atas: 

Petani: 217 orang  
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Buruh: 164 orang  

Karyawan Pabrik : 206 orang  

Pedagang: 87 orang warga 

Pegawai Negeri Sipil (PNS): 74 orang  

Karyawan swasta : 132 orang  

   Wiraswasta : 59 orang warga desa 

Tidak memiliki pekerjaan: 176 dan yang lain belum terdaftar 

c. Agama/rumah ibadah 

  Berdasarkan data dari BUKU INDUK KEPENDUDUKAN (BIK),  jumlah warga di desa 

Tambakrejo  yang beragama Islam yaitu 335 orang, Kristen 378 orang termasuk khatolik 

yang jumlahnya 46 orang21. Jumlah tersebut tidak dihitung berdasarkan jumlah KK (Kepala 

Keluarga) karena di dalam satu keluarga memiliki agama yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lain. Sebagai contoh antara orang tua berbeda agama dengan anak-anaknya, 

dan jumlah tempat ibadah di desa Tambakrejo terdiri atas dua gedung gereja yaitu GPIB 

ATK Sektor Tambakrejo dan Gereja Issah Almasih (GIA) Tambakrejo, dan terdapat dua 

gedung mushola yang ada di desa tersebut. Selain itu terdapat berbagai rumah-rumah yang 

digunakan untuk tempat pertemuan ajaran kebatinan lainnya seperti Kejawen. 

                                                             
        21 BUKU INDUK KEPENDUDUKAN 
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d. Kebudayaan masyarakat desa Tambakrejo dilihat dari segi ekonomi, teknologi,  dan  sosial: 

a. Ekonomi  

  Dalam memenuhi kebutuhan setiap hari, sebagian warga desa Tambakrejo menjadi 

pedagang di pasar Ambarawa. Mereka berdagang sayur-sayuran, beras, dan hasil 

kerajinan seperti tikar, sebagian lagi adalah nelayan yang menangkap ikan di rawa dan 

petani yang menjual hasilnya di pasar. Selain itu kegitan ekonomi lain yang mereka 

lakukan yaitu ada yang membuka tempat usaha di rumah mereka, seperti membuka 

bengkel, warung makan, dan menjual jasa seperti sopir. Aktivitas ekonomi yang 

dilakukan di desa Tambakrejo sangat beragam sehingga pekerjaan dari penduduknya pun 

itu berbeda satu dengan yang lain.  

b. Teknologi 

  Teknologi di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. 

Penggunaan teknologi meliputi “industri rumahan”, yang di antaranya menghasilkan 

barang-barang yang diperlukan oleh suatu rumah tangga misalnya, alat-alat dapur, alat 

pertanian, dan perabot rumah tangga22. Melihat dari pengaruh teknologi tersebut, 

masyarakat desa Tambakrejo juga melakukan hal yang sama dengan kebanyakan 

masyarakat di kota lain. Banyak masyarakat dari desa Tambakrejo melakukan kegiatan 

industri rumah tangga sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan setiap hari, misalnya 

industri perikanan yaitu memelihara ikan. Pemeliharaan ikan membutuhkan alat-alat 

                                                             
    22 Hamzah B.Uno, Nina Lamatenggo, Teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2010), 49 
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seperti lampu, mesin untuk mengalirkan air, dan makanan khusus untuk ikan yang 

dihasilkan melalui teknologi. Dengan menggunakan alat-alat tersebut, dapat menghasilkan 

ikan yang banyak dan dapat dijual ke berbagai rumah makan yang ada di Ambarawa 

bahkan sampai di daerah Semarang. Di samping itu penggunaan teknologi seperti televisi, 

radio, dan handphone di masyarakat desa Tambakrejo tidak menjadi suatu permasalahan. 

Masyarakat  sudah dapat mengerti walaupun tidak semua dapat menggunakannya secara 

baik. 

c. Sosial 

  Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya unggah-ungguh 

atau tatakrama. Dalam tatakrama tersebut ada sebutan mikul dhuwur mendhem jero 

(mengangkat tinggi dan mengubur dalam-dalam) yang digunakan untuk memberikan 

pesan agar orang berkenan menghormati orang tua dan pimpinan23, serta masih banyak 

lagi istilah yang dipakai oleh orang Jawa mengajarkan tentang nilai kesopanan kepada 

orang lain. Dalam pepatah Jawa sering disebut “ Rukun agawe santosa” yang 

mengajarkan bahwa kerukunan antar sesama akan membawa kesejahteraan hidup, 

pertengkaran hanya akan mendatangkan kesengsaraan hidup manusia24. Berdasarkan nilai 

kesopanan inilah orang Jawa selalu hidup di dalam suatu kerukunan, di manapun mereka 

berada atau tempat tinggal mereka. Fenomena ini juga yang terjadi di kalangan 

masyarakat desa Tambakrejo yang mayoritasnya ada orang Jawa. Mereka selalu hidup 

                                                             
 23 Moh. Roqib, Harmoni dalam budaya Jawa, (Yogyakarta:  STAIN Purwokerto Press, 2007), 20 

 24 Ibid 
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dengan damai dan saling membantu satu sama lain, dan dalam beribadah pun mereka 

saling bertoleransi, saling mengunjungi di antara mereka. Ketika terjadi permasalahan di 

desa tersebut, mereka saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, misalnya 

ketika ada sebuah keluarga yang mengalami bencana, mereka akan mengunjungi untuk 

memberikan dukungan. Hal yang sama juga dilakukan kepada pendatang yang bukan 

orang Jawa. Mereka tidak membatasi diri  atau menjaga jarak berinteraksi dengan orang 

lain. Keberadaan seseorang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduk 

desa Tambakrejo, selain itu juga kehadiran dalang tersebut mengarahkan setiap orang 

untuk hidup yang lebih baik lagi. 

e. Pandangan warga jemaat tentang Dalang 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan 

berbagai macam pandangan dari  warga jemaat tentang sosok dari seorang dalang yang 

dipakai dalam gereja: 

  Dalang menurut jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo ketika menyampaikan firman 

Tuhan dengan menggunakan wayang. Bahwa dalang tersebut mengingatkan semua warga 

jemaat  untuk selalu pergi ke gereja dan mengajak banyak orang untuk bertobat, karena 

dalang tersebut sudah bertobat terlebih dahulu untuk hidup di dalam Tuhan. Selain itu 

jemaat yang terdiri dari para orang tua merasa mengerti dengan apa yang sudah 

disampaikan oleh dalang tersebut, karena dalang menggunakan bahasa Jawa yang mudah 

untuk dimengerti. Keuntungan dengan kehadiran dalang tersebut di gereja GPIB ATK 

Sektor Tambakrejo yaitu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan yang 
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selama ini sudah meninggalkan keKristenan serta lebih memilih ke hal-hal yang 

berhubungan dengan takhayul, lewat dalang tersebut mengajak banyak orang untuk 

kembali lagi  hidup di dalam Tuhan. Pendeta dan majelis jemaat GPIB ATK Sektor 

Tambakrejo sangat senang dengan kehadiran dalang tersebut, Selain perannya sebagai 

dalang, ia juga terlibat di dalam kegiatan musik keroncong gereja, di mana sebagian 

jemaat membentuk sebuah grup keroncong ini dan dinamakan “Maranata”,25 group ini 

sering tampil di gereja pada saat kebaktian hari minggu atau pada saat ada acara gereja 

lainnya. Dalam proses wawancara yang di lakukan kepada jemaat, jemaat melihat dalang 

yang dulu (sebelum menjadi Kristen) tidak mau berkumpul dengan masyarakat apalagi 

dengan orang Kristen dan membatasi dirinya walaupun berada di desa yang sama. Dan 

ketika sudah menjadi Kristen dalang tersebut sudah dapat berkumpul dengan orang-orang 

Kristen, sudah dapat menerima orang lain di sekitarnya, dan selalu menyampaikan firman 

Tuhan ketika berada dengan warga jemaat. 

  Selain itu juga, wawancara dilakukan kepada beberapa warga jemaat di GPIB ATK 

Sektor Tambakrejo yang melihat dalang tersebut ketika berada dilingkungan masyarakat 

desa Tambakrejo. Dalam kehidupan setiap hari, dalang tersebut selalu menunjukan 

perilaku atau sikap berdasarkan tokoh yang menjadi favoritnya seperti tokoh Bima, 

Arjuna, dan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Dalang tersebut juga aktif terlibat di dalam 

persekutuan pria kaum Bapak (PKB), di mana banyak dari Bapak-Bapak yang lebih 

senang untuk sharing kepada dalang tersebut, ketika ada permasalahan yang terjadi di 

                                                             
 25 Wawancara yang  dilakukan  kepada salah  satu  majelis  yaitu Ibu Hartini  jemaat  GPIB ATK Sektor 
Tambakrejo, yang di lakukan pada hari Rabu 17 Agustus 2011, pukul 11.00 di gedung gereja GPIB Tambakrejo. 
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dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena tidak semua dari Bapak-Bapak dapat 

sharing  secara langsung dengan Pendeta, dan mereka lebih memilih sosok dalang tersebut 

supaya dalang itu dapat menyampaikan permasalahan mereka kepada Pendeta26. 

  Dalam proses wawancara tersebut, saya juga bertanya kepada para pemuda yang ada di 

desa Tambakrejo ini, tentang relasi dalang tersebut dengan mereka dalam kehidupan setiap 

hari, serta tanggapan mereka ketika dalang tersebut memainkan wayang di dalam gereja. 

Di dalam kehidupan setiap hari, relasi antara pemuda dengan dalang tersebut dapat 

dikatakan seperti teman, karena dalang tersebut dapat bercanda dengan mereka, berjiwa 

muda, serta sangat terbuka terhadap semua hal. Ketika dalang tersebut memainkan wayang 

di dalam gereja, sebagian dari pemuda tidak mengerti dengan apa yang telah disampaikan, 

karena dalang tersebut membawakan cerita itu dengan menggunakan bahasa Jawa yang 

halus dan sulit dipahami ilustrasinya. Namun ada juga dari para pemuda yang mengerti 

tentang yang dimainkan oleh dalang tersebut, menurut mereka kehadiran dalang tersebut 

memberi semangat dalam kehidupan mereka. Pemuda menganggap dengan kehadiran 

dalang tersebut, mereka dapat belajar tentang budaya mereka sendiri, namun ketika dalang 

tersebut belum menjadi Kristen mereka sering dipanggil untuk  mengikuti ritual-ritual 

yang diadakan27. 

f. Peranan Dalang dalam jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

                                                             
     26 Wawancara yang  dilakukan  kepada salah  satu  jemaat  GPIB ATK Sektor Tambakrejo yaitu Bapak 
Daryanto, yang di lakukan pada hari Rabu 17 Agustus 2011, pukul 12.20 di gedung gereja GPIB Tambakrejo. 

 27 Wawancara yang  dilakukan  kepada   pemuda  jemaat  GPIB ATK Sektor Tambakrejo  Sdr I Lucia, yang di 
lakukan  pada  hari  Jumat 12 Agustus 2011, pukul 12.10 di gedung gereja GPIB Tambakrejo. 
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  Dalang tersebut dipakai oleh gereja GPIB ATK Sektor Tambakrejo mulai dari tahun 

2010, sesudah ia menjadi Kristen. Ia sangat memahami perilaku dan sifat jemaat maupun 

majelis Tambakrejo sejak sebelum menjadi Kristen. Dalang tersebut selalu menilai 

kehidupan dari seluruh warga di desa Tambakrejo, karena warga sering datang ke rumah 

dalang tersebut untuk meminta pendapat dari permasalahan tiap-tiap warga. Berbekal dari 

permasalahan itulah dalang membawakan cerita dalam pertujukan pewayangan. Dalam 

kehidupan setiap hari, dalang tersebut belum berani untuk melakukan perkunjungan ke 

rumah  jemaat, seperti halnya yang dilakukan oleh Pendeta, kecuali telah diizinkan oleh 

pendeta. Pada suatu waktu pendeta pernah mengajak dalang tersebut untuk mengunjungi 

warga jemaat yang sedang sakit dan memiliki kekuatan gaib, jemaat tersebut minta 

pendeta dan dalang untuk didoakan supaya terlepas dari kekuatan gaib yang ada di dalam 

diri jemaat tersebut. Ketika menyampaikan firman Tuhan ke dalam pewayangan, tidak ada 

masalah atau faktor-faktor yang menghambat dalang tersebut untuk memainkan wayang 

dan dalang tersebut memakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sebelum masuk Kristen 

dalang tersebut selalu menggunakan kekuatan takhayul, artinya sebelum memainkan 

wayang dalang tersebut selalu pergi ke tempat tertentu untuk melakukan ritual kepada roh-

roh nenek moyang. Namun ketika sudah menjadi orang Kristen, dalang tersebut tidak 

pernah lagi menggunakan kekuatan takhayul yaitu dengan tidak melakukan penyembahan 

ke tempat-tempat tertentu misalnya kuburan, sungai dan tidak lagi memakai keris, namun 

hanya membawa Alkitab saja ketika sedang bermain wayang di dalam gereja. Selain 

wayang terdapat juga kekesenianan lain yang dipakai dalang tersebut untuk 

menyampaikan firman Tuhan yaitu ketoprak. Selain jemaat GPIB ATK Sektor 
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Tambakrejo, selama ini belum ada jemaat dari gereja lain yang memakai dalang tersebut 

untuk menyampaikan firman Tuhan, kecuali anak sekolah minggu di daerah Pejawen yang 

meminta dalang untuk membawakan cerita kelahiran Tuhan Yesus, karena yang secara 

kebetulan anaknya juga berasal dari daerah Pejawen28.  

g. Hubungan dalang dengan majelis gereja 

  Majelis jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo sangat senang ketika pada tahun 2010 

dalang tersebut telah masuk untuk menjadi orang Kristen. Sebelum menjadi orang 

Kristenrelasi majelis gereja dengan dalang tidak begitu baik walaupun ada majelis yang 

punya hubungan keluarga dengan dalang tersebut. Setelah menjadi warga gereja, 

hubungan dalang dengan majelis sangat baik. Tidak jarang biasanya majelis sendiri yang 

datang kepada dalang untuk meminta pendapat terhadap sebuah masalah ataupun terlibat 

bersama-sama dalam sebuah kegiatan musik  gerejawi yang diajarkan langsung oleh 

dalang tersebut. Tujuan ini semua untuk saling mengakrabkan satu sama lain, supaya 

tidak menghadirkan konflik antar sesama warga jemaat di desa Tambakrejo, karena 

perkumpulan musik keroncong gerejawi terdiri dari berbagai orang Kristen yang 

gerejanya berbeda-beda. Mejelis gereja juga terbantu dengan hadirnya dalang tersebut, 

terutama mengajak jemaat GPIB Sektor Tambakrejo yang selama ini tidak dapat 

bersekutu karena adanya konflik. 

 

                                                             
 28 Wawancara yang  dilakukan  kepada   Dalang di desa Tambakrejo, yang di lakukan  pada  hari  Rabu, 17 
Agustus 2011, pukul 13.15 di gedung gereja GPIB Tambakrejo 
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h. Ritual yang dilakukan sebelum pementasan wayang di gereja 

  Menurut Erving Goffman ritual merupakan suatu tindakan yang bersifat seremonial, 

yang selalu dikaitkan  erat dengan penghormatan. Seperti yang  telah dijelaskan  ritual 

tidak saja merupakan suatu tindakan maupun tradisi dari suatu kebudayaan, melainkan 

ritual adalah suatu ucapan selamat, penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Melihat 

pemahaman tentang ritual dari Goffman tadi, tidak ada yang dilakukan oleh dalang 

tersebut dalam memainkan wayang di gereja, karena menurut dalang itu, ia hanya 

meminta Pendeta untuk memperjelas dari firman tersebut, dan akan dikembangkan sendiri 

oleh dalang itu. Jadi sebelum memainkan wayang di gereja, tidak ada ritual-ritual yang 

dilakukan oleh dalang tersebut karena dasar dari cerita yang akan dimainkannya berasal 

dari Alkitab. 

i.  Keterlibatan dalang dalam ibadah rumah tanggah 

  Pada saat ibadah Pria Kaum Bapak (PKB) di GPIB Sektor Tambakrejo, dalang tersebut 

begitu rajin mengikuti ibadah. Dalam ibadah tersebut itulah sering terjadi sharing antara 

Bapak-Bapak yang hadir di ibadah persekutuan pria kaum Bapak, dan mereka sharing 

kepada dalang dengan tujuan agar masalah mereka dapat disampaikan kepada Pendeta. 

Mereka meminta dalang tersebut untuk menyampaikan masalah mereka kepada Pendeta, 

karena mereka tidak berani untuk menyatakan secara langsung masalah mereka kepada 

Pendeta. Inilah yang sering terjadi ketika ada ibadah keluarga, dan wujud yang diciptakan 

oleh dalang tersebut dalam setiap ibadah persekutuan pria kaum Bapak  yaitu suatu 
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komunitas yang terdiri  dari para Bapak-Bapak yang diketuai oleh dalang tersebut berupa 

komunitas musik keroncong gerejawi.  

J. Pandangan dari beberapa orang tua tentang dalang 

   Berdasarkan hasil wawancara, terhadap beberapa orang tua, dalang tersebut adalah 

orang sakti dan penuh misteri. Dalang tersebut melakukan fragment pementasan wayang 

mamakai bahasa Jawa, dan memberi semangat kepada orang lain. Dalang tersebut 

dulunya adalah orang yang suka pindah-pindah agama, dan lewat keponakannya yaitu 

Bapak Daryanto (salah satu majelis GPIB Sektor Tambakrejo) dalang tersebut memintah 

untuk memanggil Pendeta agar dirinya didoakan. Selain di desa Tambakrejo, nama dari 

dalang tersebut sudah dikenal sampai di desa Kebondowo. Kehidupan setiap hari 

masyarakat desa Tambakrejo melihat sosok dalang tersebut adalah orang yang baik, suka 

becanda terutama dengan anak-anak, dan terilbat di dalam keroncong Maranata yang 

membawakan lagu-lagu rohani ke dalam bahasa Jawa29. Selain itu ada juga pandangan 

masyarakat desa tentang dalang ini, menurut warga masyarakat, dahulunya sebelum 

tokoh-tokoh agama ada, sosok dalang adalah orang yang menjadi sentral pengetahuan 

bagi orang Jawa dibilang ujar-ujar, atau ajaran-ajaran ditularkan oleh dalang. Oleh karena 

itu dalang menokohkan salah satu tokoh, misalnya Arjuna adalah tokoh ksatria yang baik 

hati dan dapat memperjuangkan nasib rakyat miskin. Dari penokohan itu dalang tersebut 

bersikap sama dengan tokoh itu, dan masyarakat melihat dalang tersebut sebagai salah 

                                                             
 29 Wawancara yang  dilakukan  kepada salah  satu  majelis  yaitu Ibu Hartini  jemaat  GPIB ATK Sektor 
Tambakrejo, yang di lakukan pada hari Rabu 17 Agustus 2011, pukul 11.00 di gedung gereja GPIB Tambakrejo 
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satu tokoh ksatria. Selain itu dalang tersebut juga dapat menyampaikan keluhan dari 

warga masyarakat kepada Pendeta, atau tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Bagi orang 

Jawa yang masih memegang budaya unggah-ungguh, beranggapan bahwa menyampaikan 

keluhan secara langsung adalah  tidak sopan30. 

K. Pandangan dari beberapa anak muda terhadap dalang tersebut 

   Dalam proses wawancara tersebut, penulis juga bertanya kepada para pemuda yang ada 

di desa Tambakrejo ini, tentang pandangan mereka kepada dalang tersebut. Menurut 

mereka dalam kehidupan setiap hari, relasi antara pemuda dengan dalang tersebut dapat 

dikatakan seperti teman, karena dalang tersebut dapat bercanda dengan mereka, berjiwa 

muda, serta sangat terbuka terhadap semua hal. Ketika dalang tersebut memainkan 

wayang di dalam gereja, sebagian dari pemuda tidak mengerti karena dalang tersebut 

membawakan cerita itu dengan menggunakan bahasa Jawa yang halus dan membawakan 

cerita wayang tersebut ke dalam sebuah ilustrasi yang kurang dipahami, namun ada juga 

dari para pemuda yang mengerti tentang cerita yang dimainkan oleh dalang tersebut. 

Menurut mereka kehadiran dalang tersebut memberi semangat dalam kehidupan mereka. 

Pemuda menganggap dengan kehadiran dalang tersebut, mereka dapat belajar tentang 

                                                             
 30 Wawancara yang  dilakukan  kepada salah  satu  jemaat  GPIB ATK Sektor Tambakrejo yaitu Bapak Daryanto, 
yang di lakukan pada hari Rabu 17 Agustus 2011, pukul 12.20 di gedung gereja GPIB Tambakrejo. 
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budaya mereka sendiri. Ketika dalang tersebut belum menjadi Kristenmereka sering 

dipanggil untuk  mengikuti ritual-ritual yang diadakan31. 

L. Dalang memahami persoalan jemaat 

Dalam kehidupan setiap hari dalang tersebut tidak melakukan perkunjungan ke rumah-

rumah jemaat seperti yang dilakukan oleh Pendeta, kecuali mendapatkan izin dari Pendeta 

GPIB ATK. Menurut Erving Goffman dalam  teori dramaturgi, seseorang harus benar-

benar mengenal latar belakang dari apa yang akan dimainkan dalam pementasannya nanti. 

Dalam memahami warga jemaat, dalang tersebut tidak selalu melakukan perkunjungan ke 

rumah-rumah jemaat, tapi dia sudah mengetahui latar belakang  dan sifat-sifat dari  warga 

yang ada di desa Tambakrejo bahkan sebelum menjadi orang Kristen. Oleh karena itu 

dalam pementasan wayang yang dilakukan oleh dalang tersebut, dia sudah mengetahui 

tentang sifat-sifat dari jemaat dan masalah yang ada di dalam jemaat.  

Pada saat memainkan wayang di atas panggung, dalang tersebut menggunakan berbagai 

macam bahasa seperti bahasa Jawa halus, kasar, dan Indonesia. Dalam teori dramaturgi 

Erving Goffman juga mengemukakan adanya interaksionisme simbolik, dalam 

interaksionisme simbolik adanya penekanan dari interaksi antar individu, dan interaksi 

antara individu itu salah satunya melalui bahasa32. Ketika dalang tersebut menggunakan 

                                                             
 31 Berdasarkan hasil  Wawancara yang  dilakukan  kepada   pemuda  jemaat  GPIB ATK Sektor Tambakrejo  Sdr I 
Lucia dan Sdr Purna, yang di lakukan  pada  hari  Jumat 12 Agustus 2011, pukul 12.10 di gedung gereja GPIB 
Tambakrejo 

  32 Wawancara yang  dilakukan  kepada   Dalang di desa Tambakrejo, yang di lakukan  pada  hari  Rabu, 17 
Agustus 2011, pukul 13.15 di gedung gereja GPIB Tambakrejo 
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bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang hadir dalam pertunjukan wayang tersebut, 

maka dalang tersebut sudah menciptakan suatu hubungan yang baik terhadap sesama yang 

hadir dalam pertunjukan wayang tersebut.  Hal ini membuat orang-orang yang hadir dapat 

terjalin hubungan yang lebih akrab lagi, apalagi di antara sesama orang Kristen yang hadir 

dalam pertunjukan tersebut. Dengan menggunakan berbagai macam bahasa dalam 

pertunjukan wayangnya, semua orang yang hadir baik dari anak-anak sampai dengan orang 

tua dapat mengerti tentang  pesan yang disampaikan oleh dalang. 

M. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada saat pementasan 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalang tersebut untuk memainkan wayang di 

gereja hampir tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dalang pada 

saat  sudah menjadi orang Kristen dalang tersebut tidak lagi menggunakan alat-alat seperti 

keris atau memakai kekuatan gaib lainnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

kenyataan yang ada, di mana kebanyakkan dalang yang ada sebelum mementaskan 

wayangnya selalu melakukan ritual khusus atau menggunakan kekuatan-kekuatan gaib 

untuk membantunya dalam pementasannya nanti.  

Dalam teori dramaturgi, Erving Goffman memperkenalkan sebuah konsep yaitu konsep 

tim, maksud dari konsep tim ini untuk melihat kinerja yang disajikan oleh individu dalam 

hal ini dalang tersebut. Menurut Erving Goffman di dalam interaksi harus ada sebuah ritual 

maksudnya ritual tersebut bukan terpusat pada ritual-ritual agama, melainkan ritual untuk 

memberikan ucapan selamat dan menanyakan kabar kepada orang lain sebagai bentuk 
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hormat. Hal ini yang menjadikan dalang tersebut tetap disenangi oleh warga masyarakat 

desa Tambakrejo terutama jemaat GPIB Sektor Tambakrejo. Dalam melakukan persiapan, 

dalang tersebut tidak bekerja secara tim pada saat di gereja, melainkan hanya dibantu oleh 

beberapa pemuda gereja saja untuk mempermudah dalam melaksanakan pertunjukan 

wayang nanti. Dalang tersebut memakai tim hanya pada saat diundang dalam acara-acara 

di luar gereja, misalnya ulang tahun, perkawinan, dan acara-acara resmi lainnya. Selain 

memainkan wayang di depan banyak orang, dalang tersebut juga memainkan kesenian 

pertunjukan lainnya yaitu ketoprak, inilah yang akan  direncanakan dalang tersebut pada 

ulang tahun GPIB ATK Sektor Tambakrejo pada bulan Januari nanti, di mana dalang 

tersebut akan memainkan ketoprak. Hal ini dimaksudkan supaya jemaat tidak bosan dengan 

pementasan oleh dalang tersebut, yang selama ini hanya terbatas di pewayangan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


