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RANGKUMAN 

 

Signifikansi dari studi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memformulasikan pokok-pokok 

ajaran gereja yang kontekstual dalam konteks Jawa, dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 

1)Sejarah eksistensi dan identitas Gereja Kristen Jawa (GKJ) yang tidak dapat dipisahkan dari 

pengaruh badan misiDe Nederlandsche Zendings Vereniging dan gereja Gereformeerd di Belanda. 

2)Pokok-pokok ajaran yang selama ini digunakan oleh GKJtidak cukup kontekstual. 

3)Kenyataan bahwa konteks Jawa itu unik, rumit dan kompleks. 4)Kemungkinan 

mengakomodasi Wédhatama sebagai sumber kebijaksanaan lokal. 5)kemungkinan mengadopsi 

dan mengadaptasi teologi kontekstual Sadrach sebagai sesuatu yang signifikan bagi usaha GKJ 

untuk berteologi secara kontekstual. Dalam studi ini, saya ingin mengetahui kerangka pemikiran 

yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh GKJ untuk merumuskan pokok-pokok ajarannya 

dalam konteks Jawa. Studi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 

 

Bab pertama berisi uraian menyeluruh disertai analisa mendalam tentang Serat Wédhatama 

(pengetahuan yang utama). Serat Wédhatama terdiri dari 4 pupuh (lagu) serta 72 pada (bait) yang 

terbagi atas: Pangkur(14 pada) yang memuat pengajaran mengenai ngèlmu luhung (hikmat yang 

luhur), Sinom (18 pada) yang memuat pengajaran mengenai nulada laku utama (meneladani tingkah 

laku yang utama), Pucung (15 pada) yang memuat pengajaran mengenai ngèlmu iku kalakoné kanthi 

laku (hikmat itu terlaksana jika disertai dengan penghayatan dan praktek yang sungguh-sungguh), 

dan Gambuh (25 pada) yang didedikasikan untuk mengajarkan sembah catur (empat macam 

sembah), yaitu: raga, cipta, jiwa, dan rasa. Sebagai kesatuan piwulang (pengajaran) mengenai konsep 

ngèlmu dalam budaya Jawa, seluruh pemahaman di atas memuat didalamnya ajaran untuk ber budi 

bawa leksana (berhati mulia) dan ngudi sajatining becik (mengusahakan kebaikan); serta pitutur 

(nasehat) dan wewaler (larangan) yang sangat dibutuhkan oleh orang Jawa supaya pada saat 

hanggayuh kasampurnaning hurip (berusaha mencapai hidup sempurna) tidak tersesat, sebaliknya, 

bisa mengarahkan kepada kawruh sangkan paraning dumadi (pengetahuan tentang asal dan tujuan 

segala apa yang diciptakan), yang dapat dipahami melalui pengalaman manusia “bersatu” dengan 
kasunyatan atau realitas tertinggi, yang dikenal sebagai Tuhan, atau dalam bahasa Jawa disebut 

dengan ungkapan pamoré kawula gusti. 

 

Bab kedua berisi penjelasan mengenai kehidupan Sadrach sebelum menjadi Kristen dan masa 

sesudahnya berdasarkan nama yang dia gunakan dengan pertimbangan bahwa bagi orang Jawa 

perubahan nama menandakan peristiwa penting dalam kehidupannya. Selanjutnya, diuraikan 

perkembangan komunitas Sadrach, sebagai latar belakang penting yang mendukung penjelasan 

mengenai apa itu ngèlmu sejatisebagai teologi kontekstual Sadrach (disertai tinjauan komparatif 

antara konsep ngèlmu dalam Serat Wédhatama dengan ngèlmu sejati Sadrach), perannya dalam sejarah 

kekristenan di Jawa (disertai tinjauan kritis terhadap perbedaan pendapat antara Sutarman S. 

Partonadi dengan Th. Sumartana mengenai peran Sadrach dalam sejarah kekristenan di Jawa). 

Dinamika kehidupan Sadrach (khususnya yang mulai nampak dalam pemilihan nama Sadrach, 

dan Soerapranata) serta dinamika kehidupan komunitasnya, secara tidak langsung sebenarnya 

adalah pengejawantahan dari “… reaction against the colonial expression of Dutch Christianity as superior 
to Javanese Christianity.” Adapun ngèlmu sejatiitu adalah sebuah teologi kontekstual yang otentik dari 

Kiai Sadrach Soerapranata, yaitu yang menunjuk pada: 1)Pewartaan Injil sebagai sanyataning 

ngèlmu karena nyata-nyata memberikan rasa tenang dan kepuasan yang sangat mendalam di dalam 



hati;yang memberikan jawaban atas sangkan paraning dumadi atau misteri kehidupan; dan 

menuntun pada jalan menuju kasampurnaning hurip atau kesempurnaan hidup. 2)Pewartaan Injil 

seperti tersebut di atas, yang dipahami tidak terlepas dari overlevering atau penyampaian “Wajah 
Yesus di Jawa” sebagai Guru, Panutan dan Ratu Adil; serta adanya sinkretisme(pemberdayaan segala 

potensi untuk menghadapi musuh bersama, yaitu verhollandiseren) dan Bijbelgetrouw (kesetiaan pada 

Alkitab). 3)Penilaian dan pemaknaan Sadrach atas ngèlmu sebagai sesuatu yang istimewa di Jawa, 

seperti yang telah ditunjukkan dalam tinjuan komparatif terhadap konsep Ngèlmu dalam Serat 

Wédhatama dan Ngèlmu Sejati Sadrach. Selanjutnya, sebagai sebuah teologi kontekstual yang 

otentik, ngèlmu sejati mempunyai peran penting dalam sejarah Kekristenan di Jawa. Hal ini dapat 

kita lihat pada komunitas Sadrach, yang terwujud dalam kesalehan hidup sehari-hari {yang 

menunjuk pada pietisme Jawa dan Imitatio Christi,  yaitu ber budi bawa leksana (berhati mulia) serta 

ngudi sajatining becik (mengusahakan kebaikan) dengan Kristus sebagi teladan}, dan yang terwujud 

dalam kemerdekaan mereka dalam mengekspresikan kehidupan iman. Selain itu, peran penting 

ngèlmu sejati juga dapat kita lihat dalam perkembangan agama Kristen di Jawa, khususnya di 

lingkungan pedesaan dan lingkungan Islam sebagai konteks tempat di mana komunitas Sadrach 

hidup.  

 

Bab ketiga berisi tinjauan kritis terhadap Iman Kristen karya Harun Hadiwijono, sebagai sebuah 

teologi sistematis yang sampai  saat ini masih digunakan oleh GKJ. Secara singkat tinjauan kritis 

terhadap Iman Kristen dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, mengenai “keunikan”-nya. 

Menurut Budyanto, orisinalitas metode yag digunakan Harun dibuktikan dengan usahanya untuk 

melepaskan diri dari model dogmatika tradisional yang ontologis, menuju dogmatika yang 

fungsional-kontekstual. Saya setuju dengan Budyanto bahwa Harun mencoba untuk 

membebaskan diri dari model dogmatika tradisional yang ontologis. Namun, saya ragu bahwa 

Iman Kristen adalah sebuah upaya menuju dogmatika yang fungsional-kontekstual. Hal ini dapat 

dilihat misalnya ketika Harun menempatkan Alkitab secara normatif, lebih unggul atau bahkan 

melawan seluruh sudut pandang tradisi keagamaan yang dijelaskan sebelumnya. Dia tidak 

menempatkan konsep alkitabiah dalam rangka dialog dengan konsep tradisi keagamaan yang 

lain, tidak juga “menggali” konsep tradisi agama lainuntuk memperkaya pemahaman Kristen 

tentang Allah. Bagi saya, ini bukansebuah upaya menuju teologi kontekstual. Kedua, mengenai 

“Iman Kristen dan Budaya Jawa”. Menurut saya, sangat aneh bahwa Harun, pada beberapa 

topik, memberikan penjelasan (dan juga referensi) yang luas mengenai budaya Jawa, namun pada 

topik lain tidak menyebutkan bahkan sepatah kata pun tentang hal itu ketika ada kesempatan 

untuk melakukannya. Di satu sisi, Harun mengambil setiap kesempatan untuk mengkonfrontasi 

tradisi dan pemahaman keagamaan lainnya ketika mereka berbeda dari iman Kristen, namun di 

sisi lain, Harun menghindari (atau bahkan “melarikan diri”) untuk melakukan konfirmasi dengan 

mereka ketika ada kesamaan, relasi atau bahkan relevansi dengan kekristenan. Jelas bahwa Harun 

tidak membuka dialog antara iman Kristen dan budaya lokal secara luas dan mendalam. Bahkan, 

menurut saya, Harun memutuskan untuk tidak merespon secara kontekstual. Ketiga, mengenai 

“Iman Kristen dan Agama-agama Lain”. Menurut E.G. Singgih ketika ia masih menjadi 

mahasiswa di Duta Wacana (1972-1977), sudah ada kesadaran yang kuat mengenai konteks Jawa, 

yaitu Kejawen dan Islam, dan bahwa para ahli seperti Harun mempelajari dua agama ini dengan 

serius. Namun, idenya tentu saja adalah untuk mempelajarinya dalam rangka mengatasi mereka 

dan untuk menemukan apa yang disebut dengan "kelemahan Kejawen dan Islam." Oleh karena 

itu, kata Yewangoe, meskipun Harun memberikan perhatian yang serius terhadap agama-agama 



lain, dialog sejati dengan mereka tidak ada. Menurut pendapat saya, dialog secara seimbang harus 

mengandung, self-appreciation dan self-criticism. Dalam Iman Kristen, sayangnya, Harun hanya 

menekankan yang pertama dan mengabaikan yang kedua. 

 

Bab keempat berisi penjelasan mengenai Pokok-pokok Ajaran GKJ (PPAG), yang terdiri dari 

uraian mengenai asal-usulnya, sistematika penulisannya, statusnya sebagai dokumen gerejawi, 

latar belakang dan proses penyusunannya, penyederhanaan dan penyempurnaan isinya, 

kesinambungan dan perubahan yang terjadi, serta pendekatan dan perkembangannya. Secara 

khusus dalam bab ini saya melakukan tinjauan kritis terhadap: 1)Identitas GKJ dalam 

PPAG.Pertama, mengenai gambar logo GKJ,dan tulisan kaligrafi “Gereja-gereja Kristen 

Jawa”.Kedua, mengenai nama GKJ: Gereja Kristen Jawa.Di dalam buku PPAG kita sama sekali 

tidak menjumpai penjelasan mengenai simbolisasi dan arti dari logo, serta nama GKJ 

tersebut.2)Format penulisan PPAG. Mengenai hal ini, tidak bisa dipungkiri bahwa GKJ 

sepenuhnya mengikuti format Katekismus Heidelberg. Hal ini jelas terlihat dari format Pertanyaan-

Jawaban.Oleh karena itu, perlu sebuah usaha membangun suatu teologi yang tidak terlalu 

sistematis, misalnya berdasarkan cerita. Apalagi orang Jawa masih hidup dalam dunia cerita. 

Pendekatan verbal-sistematis bukannya tidak perlu. Tetapi, kiranya jangan ketat dan seyogyanya 

memberi alternatif bagi suatu teologi cerita, teologi yang bertolak dari cerita manusia mengenai 

hidup ini. 3)Pendekatan yang diambil oleh PPAG. Mengenai hal ini ada 3 hal yang saya tinjau 

secara kritis. Pertama, mengenai soteriologinya yang benar-benar sangat Arminian! Kedua, 

mengenai ke-tritunggal-an Allah yang sangat bersifat Sabellian. Jelas ini bertentangan dengan apa 

yang dianut oleh bapa-bapa Gereja dan para reformator, termasuk Calvin. Tentu saja, GKJ bisa 

dan boleh memiliki sistem kepercayaan sendiri, independen dari Calvin, tetapi GKJ perlu 

menyatakan dengan jelas identitasnya. Ketiga, mengenai PPAG dan budaya Jawa serta agama-

agama lain. Dari beberapa poin mengenai kebudayaan yang dibahas dalam PPAG, sama sekali 

tidak ada sedikitpun yang menyinggung tentang kebudayaan Jawa. Semuanya dibahas secara 

umum. Bahkan nampak sekali nuansa negatif dalam memahami kebudayaan. Sedikit berbeda 

dengan pembahasan tentang kebudayaan, pokok-pokok yang terkait dengan agama-agama lain 

diberikan porsi penjelasan yang jauh lebih banyak. Nuansanya pun lebih positif. Namun 

penjelasan yang diberikan memang masih sangat umum.  
 

Bab kelima berisi usulan kerangka pemikiran kepada GKJ untuk merumuskan pokok-pokok 

ajarannya dalam konteks Jawa, dengan mempertimbangkan tinjauan kritis terhadap Iman Kristen 

(supaya GKJ tidak hanyamemberi tempat pada self-criticism tetapi jugauntuk menekankan other-

appreciation), dan juga mempertimbangkan teologi kontekstual Sadrach sebagai sesuatu yang 

signifikan (khususnya dalam rangka menegaskan kembali identitas dan dalam rangka menjalin 

komunikasi dengan Islam).Sebagai kesimpulan dan penutup, saya memberikan aplikasi Serat 

Wédhatama dengan mengusulkan sebuah kerangka berpikir (dalam bentuk tabel) kepada GKJ 

untuk memformulasikan PPAG yang baru dengan memuat di dalamnya hal-hal yang terkait 

dengan sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan kehidupan) dan menempatkan GKJ sebagai 

tokoh yang berada dalam perjalanan hanggayuh kasampurnaning hurip (mencampai kesempurnaan 

hidup) itu. 

 


