
 

 

 

 

 

 

 

GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) PURBALINGGA PADA MASA 

PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945 

 

SKRIPSI 

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata I 

Untuk  Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah 

 

Oleh 

Nama   : Tri Setiyono 

NIM   : 3114000032 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

2005 



PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada : 

Hari   : 

Tanggal  : 

 

Pembimbing I        Pembimbing II 

 

 

PROF. DR. PH. Dewanto, M.Pd.              DRS. YY. FR. Sunardjan, MS 
NIP. 130324057               NIP. 131764045 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Sejarah 

 

Drs. Jayusman, M.Hum 
NIP. 131764053  

 
 

 

 

 

 

 



PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :  

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 18 Agustus 2005  

 

Penguji Skripsi 

 

Drs. Karyono, M. Hum 
NIP. 130815341 

 

 

Anggota I        Anggota  II 

 

 

PROF. DR. PH. Dewanto, M.Pd.              DRS. YY. FR. Sunardjan, MS 
NIP. 130324057               NIP. 131764045 
 

 

Mengetahui : 

Dekan 

 

  Drs. Sunardi. M.M 
NIP. 130367998 

 



PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang, 18 Agustus 2005 

 

            Tri Setiyono 

NIM. 3114000032  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 “Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi 

mereka yang mengasihi Dia “ 

Roma 8 : 28a 
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SARI 

Tri Setiyono. 2005. GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) PURBALINGGA PADA 
MASA PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945. Jurusan Sejarah. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu (1),  
Bagaimanakah kondisi Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa Pendudukan 
Jepang tahun 1942-1945, (2), Sikap Gereja Kristen Jawa Purbalingga terhadap 
pendudukan Jepang tahun 1942-1945, (3), Keadaan tenaga-tenaga Pekabar Injil 
yang ada di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, (4), 
Kondisi media pekabaran Injil yang ada di Purbalingga pada masa pendudukan 
Jepang tahun 1942-1945.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1), Kondisi Gereja 
Kristen Jawa  Purbalingga pada masa Pendudukan Jepang tahun 1942-1945, (2), 
Sikap Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 
1942-1945, (3), Keadaan tenaga-tenaga Pekabar Injil yang ada di Purbalingga 
pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, (4), Kondisi Media Pekabaran 
Injil yang ada di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang terdiri dari 
: pengumpulan sumber/data, membandingkan sumber dengan sumber lain, analisis 
dan penafsiran sumber dan penulisan. 
 Hasil penelitian ini adalah; Pendudukan Jepang di Purbalingga tahun 
1942-1945 berpengaruh besar terhadap perkembangan Gereja Kristen Jawa 
Purbalingga. Kondisi Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan 
Jepang hidup dalam tekanan keras dari kebijakan politik Jepang. Bersamaan 
dengan kedatangan Jepang di Purbalingga, Ds. Samah Soedarmadi mengundurkan 
diri dari jabatan sebagai pendeta. Keadaan Gereja menjadi sepi. Ds. Samah 
Soedarmadi digantikan oleh Ds. Merwitojo Asmowinangun. Pada masa 
pendudukan Jepang ini Gereja tidak diperbolehkan buka selain hari Minggu dan 
kelompok-kelompok Kristen di desa-desa banyak yang membubarkan diri, karena 
takut dengan tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang orang-orang 
Tionghoa yang menjadi jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga memisahkan diri 
dan mendirikan Gereja Kristen Indonesia di Purbalingga. Media pekabaran Injil 
milik gereja, seperti sekolah-sekolah, rumah sakit dan poliklinik-poliklinik  serta 
pastori diambilalih oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan alat propaganda 
Jepang. Tenaga-tenaga Pekabar Injil dari Eropa dimasukkan dalam kam tawanan 
oleh pemerintah Jepang. Tenaga-tenaga Pekabar Injil pribumi hidup dalam 
kekurangan. Kondisi keuangan gereja kurang, sebagai akibat dari putusnya 
hubungan Gereja Kristen Jawa Purbalingga dengan Zending dan Gereja 
Rotterdam. Pada masa pendudukan Jepang  Gereja Kristen Jawa Purbalingga juga 
benar-benar menjadi Gereja yang mandiri.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : Gereja Kristen Jawa Purbalingga 
pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 hidup dalam tekanan keras dari 
militer Jepang.  Kelompok-kelompok Kristen di desa banyak yang membubarkan 
diri.  Tenaga-tenaga Pekabar Injil Eropa dimasukkan dalam kam tawanan. 



Tenaga-tenaga Pekabar Injil pribumi hidup dalam kekurangan. Media pekabaran 
Injil milik gereja diambilalih dan dijadikan sebagai alat propaganda Militer 
Jepang. Meskipun hidup dalam tekanan keras Jepang Gereja Kristen Jawa 
Purbalingga masih tetap berdiri dan tumbuh menjadi gereja yang benar-benar 
mandiri. Jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga mulai sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai jemaat, baik dalam hal keuangan maupun Pekabaran 
Injil. 

Saran penulis setelah melakukan penelitian ini adalah Pemerintah daerah 
hendaknya dengan bekerjasama dengan instansi tertentu menyusun sejarah lokal 
daerahnya. Jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga hendaknya selalu berpikiran 
positif terhadap pencobaan yang datang . Tuhan yang mengijinkan pencobaan itu 
datang akan memberi kekuatan pada kita. Dan apabila kita tabah, sesuatu yang 
indah pasti akan terjadi. 
Kata kunci : Gereja Kristen Jawa, Pendudukan Jepang, Zending  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya Sejarah Gereja bukanlah sejarah dunia atau sejarah 

manusia, akan tetapi merupakan Sejarah Kerajaan Allah. Namun demikian 

untuk mengetahui Sejarah Gereja kita harus mengingat suasana pemerintahan 

yang sedang terjadi  pada waktu itu, karena suasana pemerintahan mempunyai 

pengaruh besar terhadap perkembangan gereja. 

Pembentukan zaman modern di Eropa di mulai sekitar abad ke –15, 

yang ditandai dengan berkembangnya semangat humanisme, prostestanisme, 

rasionalisme dan sekulerisme. Terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan 

Revolusi Perancis tahun 1789 merupakan dekade dari mulainya zaman 

modern di Eropa. 

Timbulnya babakan baru dalam sejarah Eropa ini membawa paham 

baru di dunia yaitu kapitalisme dan imperialisme. Orang–orang Eropa mulai 

memperluas wilayahnya dengan melakukan ekspansi ke daerah lain. Adapun 

tujuan dari imperialisme barat ke dunia timur adalah untuk mendapatkan 

Gold, Glory dan Gospel (Kekayaan,Kejayaan dan Penyebaran Agama). 

(Soebantardjo, 1958 : 116). 



Pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka dan pada tahun 

1641 Malaka jatuh ketangan Belanda. Tujuan dari bangsa–bangsa barat di 

Indonesia awalnya untuk melakukan perdagangan. Dalam melakukan 

perdagangan orang-orang Eropa juga membawa para rohaniawan yang 

bertugas memimpin mereka dalam beribadah. 

Seorang rohaniawan Spanyol yang bernama Fransiscus Xaverius, 

dengan mengikuti orang-orang Spanyol dalam kegiatan perdagangan di 

Indonesia beliau juga menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus di Indonesia. 

Fransiscus Xaverius merupakan seorang rohaniawan yang sangat tekun dalam 

menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang Ambon dan 

Ternate yang masuk Kristen dan dibaptis olehnya. 

Pekabaran Injil di Indonesia di pengaruhi oleh kejadian-kejadian di 

negeri Belanda dan perkembangan teologi di Belanda. Pekabaran Injil di 

Indonesia mengalami perkembangan pada waktu munculnya lembaga-

lembaga Zending di negeri Belanda. 

Tahun 1797, di Rotterdam sekelompok orang mendirikan 

Nederlandsch Zendinggenootschap (NZG).  Pada tahun-tahun pertama NZG 

berdiri mereka mengutus sejumlah pekabar Injil ke Afrika Selatan dan India, 

dan sejak 1839 NZG hanya melayani Pekabaran Injil di Indonesia. Daerah 

kerjanya yaitu Maluku, Minahasa, Timor, Jawa Timur, Tanah Karo di 

Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Keanggotaan NZG terbuka bagi warga 

gereja lain, di antara mereka ada yang menganut tradisi ortodoks, ada yang 

memelihara hubungan dengan jemaat Herrnhut dan ada pula yang telah 



mengalami pengaruh pencerahan. Pandangan mereka berbeda-beda, tetapi 

mereka dipersatukan oleh tujuan bersama, yaitu Pekabaran Injil. 

Tahun 1860 sampai 1942 selain Zending Belanda di Indonesia 

Pekabaran Injil juga dikerjakan oleh Zending Jerman, Zending Swiss dan  

Zending Amerika. Bertambahnya tenaga Zending asing di Indonesia semakin 

memperluas daerah Pekabaran Injil di Indonesia. 

Pada tahun 1850 dengan jumlah tenaga Zending asing 25 orang, luas 

daerah Pekabaran Injil mencakup Maluku Tengah, Minahasa, Pulau Timor,  

Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1938 jumlah 

tenaga Zending asing meningkat menjadi 450 orang yang terdiri dari 206 

pendeta, 100 guru, 61 dokter, 90 perawat dan 30 pendeta GPI, yang 

menjalankan usaha Pekabaran Injil di seluruh Indonesia Timur, Sulawesi, 

Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. 

Dalam kegiatan Pekabaran Injil ini para Zendeling juga dibantu oleh 

lebih dari 8.000 tenaga Indonesia yang terdiri dari 1.260 orang penghantar 

jemaat, 4.600 guru sekolah, 29 orang dokter, dan 2.279 orang mantri. ( Van 

den end, J. Weitjens, 1993 : 298). 

Perkembangan teologi etis di negeri Belanda juga mempengaruhi 

perkembangan Gereja di Indonesia.  Walaupun kaum etis tidak sependapat 

dengan kaum ortodoks tetapi kaum etis lebih menghormati tradisi ortodoks. 

Kaum etis lebih memperhitungkan perkembangan zaman modern dan bersikap 

lebih terbuka terhadap perkembangan baru dalam ilmu Alkitab. 

Bagi penganut teologi etis, kebenaran harus menyatakan diri dalam 
seluruh pribadi orang-orang Kristen perseorangan, dalam hati dan 
perbuatannya. Pribadi orang percaya harus dibina menjadi ungkapan 
kebenaran. Kita dalam hal itu dirangsang oleh pribadi kristus, yang telah 



mengungkapkan kebenaran itu sedemikian rupa, hingga Dia menjadi 
Kebenaran itu sendiri. Tekanan atas pembinaan pribadi orang percaya itu 
berarti bahwa aliran etis tidak banyak mengarahkan perhatian pada soal 
organisasi gereja.  ( Ragi Carita hal : 14 ). 

Para Zendeling apabila memulai karya Pekabaran Injil disuatu daerah, 

mereka membuka sekolah dan memberi pertolongan kepada orang-orang 

sakit. Untuk menyelenggarakan Sekolah-sekolah dan Rumah Sakit ini, 

Zending mendatangkan tenaga guru dan tenaga medis dari Eropa. Dalam 

bidang kesehatan emper rumah Zendeling di jadikan poliklinik. 

Para Zendeling berharap bahwa melalui kegiatan di bidang Pendidikan 

dan Kesehatan itu Zendeling dapat memikat hati orang yang masih bersikap 

menolak terhadap Pekabaran Injil. Zendeling juga berpendapat bahwa sekolah 

perlu untuk menuntun orang masuk ke dalam lingkungan Peradaban 

Barat/Kristen. Kegiatan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan ini juga 

merupakan karya penunjang dalam kegiatan Pekabaran Injil serta sebagai 

wujud pelayanan para Zendeling kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Di samping bidang Pendidikan dan Kesehatan, para Zendeling juga 

melakukan kegiatan di bidang ekonomi.  Didirikannya lumbung-lumbung padi 

di desa-desa Kristen di Jawa Timur  diharapkan dapat membantu penduduk 

desa yang miskin sebagai akibat terjadinya paceklik. Di Halmahera dan di 

Buru Zending mengajak anggota jemaat untuk mengadakan “ Kebun Jemaat “. 

Hasil dari kebun-kebun ini nantinya digunakan untuk menunjang usaha-usaha 

Pekabaran Injil. 

Berkembangnya wawasan evolusi  pada akhir abad ke-19, berpengaruh 

besar terhadap pemikiran barat. Wawasan evolusi ini diterapkan juga dalam 



ilmu agama, dimana agama yang ada bukanlah hasil kemerosotan melainkan 

merupakan proses perkembangan dari taraf mula-mula yang rendah menuju 

tingkat yang lebih tinggi. 

Akibat perkembangan wawasan evolusi ini, Zending mulai merubah 

metode dalam Pekabaran Injil di Indonesia. Penilaian negatif terhadap agama 

asli dihilangkan. Kegiatan mengumpulkan orang-orang Kristen dalam 

kampung tersendiri ditiadakan. Bahkan untuk menarik pemeluk agama suku 

para Zendeling juga memasukkan unsur-unsur kebudayaan asli ke dalam 

ibadah Kristen. Misalnya lagu-lagu daerah dan penggunaan bahasa daerah 

dalam melakukan ibadah. 

Perkembangan agama Kristen di Purbalingga diawali dengan 

datangnya penginjil berkebangsaan Cina yang bernama Gan Kwee. Di 

Purbalingga Gan Kwee memberitakan Injil kepada pedagang hasil bumi 

berkebangsaan Cina yang bernama Khouw Tek San pada tahun 1862. Gan 

Kwee adalah seorang pedagang maka dia harus meninggalkan Purbalingga 

dan berdagang ketempat lain. Pemahaman Khouw  Tek San tentang agama 

Kristen pada waktu itu masih dangkal.  

Pada awal tahun 1865 datanglah Guru Injil Leonard yang meneruskan 

usaha Gan Kwee untuk melanjutkan Pekabaran Injil pada Khouw Tek San. 

Rumah Khouw Tek San dijadikan pusat Pekabaran Injil oleh Leonard 

sehingga banyak saudara Khouw Tek San yang berkebangsaan Jawa ikut 

menerima pengajaran Injil. 



Pada tahun 1866 Ds. A. Vermeer utusan Pekabaran Injil dari gereja 

Hervormd di Tegal mengunjungi kelompok Kristen di Banyumas Kota di 

rumah Ny. Van Oostrom Philip untuk mengadakan pelayanan Perjamuan dan 

Baptisan. Setelah dari Banyumas Ds. A. Veermeer singgah di Purbalingga di 

rumah Khouw Tek San. Setelah di ketahui bahwa pemahaman Khouw Tek 

San tentang injil telah cukup, maka pada tanggal 5 Mei 1866 bersama dengan 

10 orang yang berkebangsaan Jawa di Purbalingga diadakan baptisan pertama  

yang merupakan awal tumbuhnya Gereja Kristen Jawa Purbalingga. 

Orang-orang Pribumi yang dibaptis bersama dengan Khouw Tek San antara 
lain : 
1. Bapak Abraham dari Krangean 
2. Bapak Elifas dari Kertayasa 
3. Bapak Ngaliasar dari Karang Cengis 
4. Bapak Asah dari Krangean, anak dari Pak Abraham 
5. Bapak Yunus dari Krangean 
6. Bapak dari Pak Sem 
7. Bapak dari Pak Adam 
8. Bapak Japhet dari Krangean 
9. Bapak Jotam, adik dari Pak Abraham 
Sumber : Benih Yang Tumbuh Satu Abad GKJ Purbalingga. Halaman : 31  

Setelah mendapat baptisan dari Ds. A. Vermeer, Khouw Tek San yang 

berganti nama menjadi Paulus, mulai menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. 

Pada tahun 1867 jumlah orang Kristen di Purbalingga bertambah menjadi 68 

jiwa yang terdiri dari 40 jemaat dewasa dan 28 anak-anak dan pada tahun ini 

juga dibuka gereja sederhana di Kandanggampang. 

Pada tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di 

Kalijati. Runtuhnya kolonialisme Hindia Belanda ditandai dengan 

meninggalkan malapetaka yang besar, akibat dilaksanakannya politik bumi 

hangus oleh Belanda. Politik bumi hangus ini di jalankan oleh Belanda dengan 



maksud agar Jepang tidak dapat memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang 

telah tersedia. Politik bumi hangus ini juga terjadi di Purbalingga banyak 

jembatan-jembatan di ledakkan, pabrik gula di bakar, kabel-kabel listrik dan 

pipa air ledeng  dipotong.  

Keadaan rakyat Indonesia pada umumnya dan khusus masyarakat 

Purbalingga pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. 

Penindasan terhadap rakyat yang dilakukan tentara Jepang sangat kejam.  

Rakyat di jadikan sapiperah untuk menyediakan sumber bahan mentah yang di 

perlukan untuk melanjutkan perangnya. 

Pendudukan Jepang di Purbalingga juga membawa dampak yang serius 

dalam pertumbuhan Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Pada masa pendudukan 

Jepang ini pengaruh Belanda dihapus bersih, orang dilarang menyimpan 

benda-benda yang mengingatkan orang pada kehadiran Belanda. Hal ini 

menimbulkan kecemasan dikalangan orang Kristen karena agama Kristen di 

pandang sebagai agama Belanda.  

Sikap Jepang terhadap agama- agama di Indonesia berbeda-beda 

menurut keadaan tempat dan waktunya. Mula-mula Jepang bertindak sangat 

kasar terhadap penganut agama Islam. Tetapi karena alasan politik maka 

penguasa Jepang menghormati Islam dan memberi kesempatan 

berkembangnya organisasi-organisasi Islam, agar dapat dijadikan sebagai alat 

propaganda Jepang. Sebaliknya, orang Jepang cenderung mencurigai 

golongan Kristen karena mereka dianggap sebagai anak buah para Zendeling 

Belanda dan seagama dengan musuh Jepang Amerika dan Inggris. Walau 



demikian Jepang tidak melakukan penindasan secara umum terhadap 

golongan Kristen dan bila perlu mereka melindungi golongan Kristen dari 

serangan golongan lain.  

B. Identifikasi Masalah 

Pendudukan Jepang di Indonesia umumnya dan Purbalingga 

khususnya selama tiga setengah tahun mempengaruhi kehidupan masyarakat 

Purbalingga. Jepang bermaksud menghilangkan pengaruh Belanda. Hal-hal 

yang mengingatkan orang akan kehadiran Belanda dihapus bersih oleh 

pemerintah Jepang.  

Pendudukan Jepang di Purbalingga juga mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Banyaknya pekabar–

pekabar Injil dari Belanda yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara 

membuat orang-orang Kristen di Purbalingga ketakutan. Oleh karena mereka 

takut terhadap tekanan tentara Jepang yang masih mencurigai orang Kristen 

sebagai anak buah Belanda, banyak orang-orang Kristen di Purbalingga yang 

menanggalkan imannya. Akan tetapi banyak juga orang Kristen di 

Purbalingga yang tetap mempertahankan iman Kristennya, walaupun dalam 

kondisi yang memprihatinkan.  

Pada masa pendudukan Jepang ini kegiatan Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga di batasi oleh Pemerintah Jepang. Meskipun di tengah situasi 

pemerintahan yang selalu mencurigainya sebagai anak buah Zendeling 

Belanda, Gereja Kristen Jawa Purbalingga masih tetap bertahan dan 

melaksanakan tugasnya sebagai Gereja Tuhan.   



C. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah kondisi Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga pada masa 

pendudukan Jepang tahun 1942-1945  ? 

2. Bagaimanakah sikap Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga terhadap 

pendudukan Jepang di Purbalingga tahun 1942-1945 ? 

3. Bagaimanakah keadaan tenaga-tenaga Pekabar Injil (evangelis) yang ada 

di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945? 

4. Bagaimanakah kondisi Media Pekabaran Injil yang ada di Purbalingga 

pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga pada 

masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. 

2. Untuk mengetahui sikap Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga terhadap 

pendudukan Jepang di Purbalingga tahun 1942-1945. 

3. Untuk mengetahui keadaan tenaga–tenaga Pekabar Injil (evangelis) yang 

ada di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. 

4. Untuk mengetahui kondisi Media Pekabaran Injil yang ada di Purbalingga 

pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. 

 



E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah 

1. Memberikan sumbangan kepustakaan dalam masalah tentang keadaan  

Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 

1942-1945. 

2. Untuk penulisan sejarah lokal dan sejarah nasional. 

3. Untuk di jadikan pegangan apabila di lakukan penelitian yang sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Perkembangan Gereja Kristen Jawa Purbalingga Sebelum Pendudukan 

Jepang  

Agama Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. 

Pada tahun 1595  di bawah pimpinan Cornelis de Houtman armada Belanda 

berangkat ke Indonesia dan tahun 1596 tiba di pelabuhan Banten.  

Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan baik 

oleh penguasa Banten. Akan tetapi akibat tingkah laku orang-orang Belanda 

yang kurang baik dan hasutan orang Portugis yang merasa tersaingi dengan 

kedatangan Belanda di Indonesia maka terjadilah bentrokan senjata antara 

penguasa Banten dengan Belanda. 

Tujuan Bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk melaksanakan 

perdagangan. Tahun 1602 orang-orang Belanda mendirikan persekutuan 

dagang besar yang diberi nama  Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). 

Selain di Banten VOC juga melaksanakan perdagangan di pulau Jawa dan 

Maluku terutama di Ambon. 

Dalam melakukan kegiatan perdagangan ini, Belanda juga di boncengi 

oleh para pendeta yang ingin menyebarkan agama Kristen di Indonesia. 

Pemerintah Belanda membatasi dan melarang penyebaran agama Kristen pada 

orang Islam. Pemerintah takut kegiatan Pekabaran Injil dapat menimbulkan 

konflik dan pemberontakan. 



Pekabaran Injil di Indonesia dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di 

negeri Belanda dan perkembangan teologi di Belanda. Pekabaran Injil di 

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu munculnya 

lembaga-lembaga Zending di negeri Belanda. 

Tahun 1797, di Rotterdam sekelompok orang mendirikan 

Nederlandsch Zendinggenootschap (NZG).  Pada tahun-tahun pertama NZG 

berdiri mereka mengutus sejumlah pekabar Injil ke Afrika Selatan dan India, 

dan sejak 1839 NZG hanya melayani Pekabaran Injil di Indonesia. Daerah 

kerjanya yaitu Maluku, Minahasa, Timor, Jawa Timur, Tanah Karo di 

Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Keanggotaan NZG terbuka bagi warga 

gereja lain, di antara mereka ada yang menganut tradisi ortodoks, ada yang 

memelihara hubungan dengan jemaat Herrnhut dan ada pula yang telah 

mengalami pengaruh pencerahan. Pandangan mereka berbeda-beda, tetapi 

mereka dipersatukan oleh tujuan bersama, yaitu Pekabaran Injil. 

Lembaga-Lembaga Zending ini mendapat ijin dari pemerintah Belanda 

untuk menyebarkan Agama Kristen di Indonesia. Pengaruh gerakan pietisme 

di Eropa juga mempengaruhi perkembangan Agama Kristen di Indonesia. 

Gerakan pietisme yaitu gerakan yang bergerak secara pribadi tidak dalam 

hubungan dengan gereja. Pelopor gerakan pietisme ini misalnya, Mr. F.L. 

Anthing dan AAMN Keuchenius. 

Tahun 1860 sampai 1942 selain Zending Belanda di Indonesia 

Pekabaran Injil juga dikerjakan oleh Zending Jerman, Zending Swiss dan 



Zending Amerika. Bertambahnya tenaga Zending asing di Indonesia semakin 

memperluas Pekabaran Injil di Indonesia. 

Pada tahun 1850 dengan jumlah tenaga Zending asing 25 orang, luas 

daerah Pekabaran Injil mencakup Maluku Tengah, Minahasa, Pulau Timor,  

Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1938 jumlah 

tenaga Zending asing meningkat menjadi 450 orang yang terdiri dari 206 

pendeta, 100 guru, 61 dokter, 90 perawat dan 30 pendeta GPI, yang 

menjalankan usaha Pekabaran Injil di seluruh Indonesia Timur, Sulawesi, 

Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. 

Dalam kegiatan Pekabaran Injil ini para Zendeling dibantu oleh lebih 

dari 8.000 tenaga Indonesia yang terdiri dari 1.260 orang penghantar jemaat, 

4.600 guru sekolah, 29 orang dokter, dan 2.279 orang mantri. (Van den end, J. 

Weitjens, 1993 : 298). 

Perkembangan teologi etis di Belanda mempengaruhi perkembangan 

Gereja di Indonesia.  Walaupun kaum etis tidak sependapat dengan kaum 

ortodoks, kaum etis juga menghormati tradisi ortodoks. Kaum etis lebih 

memperhitungkan perkembangan zaman modern dan bersikap lebih terbuka 

terhadap perkembangan baru ilmu Alkitab. 

Para Zendeling apabila memulai karya Pekabaran Injil di suatu daerah, 

terlebih dahulu membuka sekolah dan memberi pertolongan kepada orang-

orang sakit. Untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah dan poliklinik ini, 

Zending mendatangkan tenaga guru dan tenaga kesehatan dari Eropa. Emper 

rumah Zendeling juga dijadikan poliklinik. 



Para Zendeling berharap bahwa melalui kegiatan di bidang Pendidikan 

dan Kesehatan itu Zendeling dapat memikat hati orang yang masih bersikap 

menolak terhadap Pekabaran Injil. Zendeling juga berpendapat bahwa sekolah 

perlu untuk menuntun orang masuk ke dalam lingkungan Peradaban 

Barat/Kristen. Kegiatan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan ini juga 

merupakan karya penunjang dalam kegiatan Pekabaran Injil serta sebagai 

wujud pelayanan para Zendeling kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Di samping bidang Pendidikan dan Kesehatan para Zendeling juga 

melakukan kegiatan di bidang ekonomi.  Didirikannya lumbung-lumbung padi 

di desa-desa Kristen di Jawa Timur  diharapkan dapat membantu penduduk 

desa yang miskin sebagai akibat terjadinya paceklik. Di Halmahera dan di 

Buru Zending mengajak anggota jemaat untuk mengadakan “Kebun Jemaat”. 

Hasil dari kebun-kebun ini nantinya digunakan untuk menunjang usaha-usaha 

Pekabaran Injil. 

Berkembangnya wawasan evolusi  pada akhir abad ke-19, berpengaruh 

besar terhadap pemikiran barat. Wawasan evolusi ini diterapkan juga dalam 

ilmu agama, dimana agama yang ada bukanlah hasil kemerosotan melainkan 

merupakan proses perkembangan dari taraf mula-mula yang rendah menuju 

tingkat yang lebih tinggi. 

Akibat perkembangan wawasan evolusi ini, Zending mulai merubah 

metode dalam Pekabaran Injil di Indonesia. Penilaian negatif terhadap agama 

asli dihilangkan. Kegiatan mengumpulkan orang-orang Kristen dalam 

kampung tersendiri ditiadakan. Bahkan untuk menarik pemeluk agama suku 



para Zendeling juga memasukkan unsur-unsur kebudayaan asli ke dalam 

ibadah Kristen. Misalnya lagu-lagu daerah dan penggunaan bahasa daerah 

dalam melakukan ibadah. 

Pekabaran Injil di Jawa sendiri di samping dilakukan oleh lembaga 

Zending juga dikerjakan oleh orang-orang awam yang terbeban untuk 

melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pekabaran Injil yang 

dilakukan oleh kaum awam ini menumbuhkan gereja-gereja yang mandiri 

seperti, Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Mr. FL. Anthing dan Kyai Sadrah 

di daerah Banyumas, Purworejo dan Kebumen yang menumbuhkan Gereja 

Kristen Jawa. 

Terjadinya perubahan dalam metode dan teologi yang dipakai Zending 

dalam Pekabaran Injil ini membuahkan hasil yang lebih nyata. Gereja-gereja 

yang ada di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 

Pendewasaan gereja-gereja mulai dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

Zending. Tenaga-tenaga pribumi mulai ditempatkan dalam kepemimpinan 

gereja. Pelayanan jemaat yang semula dilakukan oleh Zendeling Belanda 

dilakukan pendeta pribumi. 

Pendewasaan gereja ini mengharuskan gereja-gereja di Indonesia 

untuk mencukupi kebutuhan gereja sendiri. Walaupun demikian pengaruh dari 

lembaga Zending masih tetap mewarnai kehidupan dari gereja-gereja di 

Indonesia.  Gereja-gereja yang mengalami pendewasaan antara lain :  

a. Gereja Kristen Jawa (GKJ)  

b. Gereja Kristen Indonesia  ( GKI) 



c. Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) 

d. Gereja Toraja 

e. Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) 

 Gereja-gereja di atas memiliki liturgi, tata ibadah dan struktur 

pelayanan gereja yang berbeda-beda sesuai dengan lembaga Zending yang 

menjadi akar tumbuhnya gereja dan sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia. 

Perkembangan agama Kristen di Purbalingga diawali dengan 

datangnya penginjil berkebangsaan Cina yang bernama Gan Kwee. Di 

Purbalingga Gan Kwee memberitakan Injil kepada pedagang hasil bumi 

berkebangsaan Cina yang bernama Khouw Tek San pada tahun 1862. Gan 

Kwee adalah seorang pedagang maka dia harus meninggalkan Purbalingga 

dan berdagang ketempat lain. Pemahaman Khouw  Tek San tentang agama 

Kristen pada waktu itu masih dangkal.  

Pada awal tahun 1865 datanglah Guru Injil Leonard yang meneruskan 

usaha Gan Kwee untuk melanjutkan Pekabaran Injil pada Khouw Tek San. 

Rumah Khouw Tek San dijadikan pusat Pekabaran Injil oleh Leonard 

sehingga banyak saudara Khouw Tek San yang berkebangsaan Jawa ikut 

menerima pengajaran Injil. 

Pada tahun 1866 Ds. A. Vermeer utusan Pekabaran Injil dari gereja 

Hervormd di Tegal mengunjungi kelompok Kristen di Banyumas Kota di 

rumah Ny. Van Oostrom Philip untuk mengadakan pelayanan Perjamuan dan 

Baptisan. Setelah dari Banyumas Ds. A. Veermeer singgah di Purbalingga di 



rumah Khouw Tek San. Setelah di ketahui bahwa pemahaman Khouw Tek 

San tentang injil telah cukup, maka pada tanggal 5 Mei 1866 bersama dengan 

10 orang yang berkebangsaan Jawa di Purbalingga diadakan baptisan pertama  

yang merupakan awal tumbuhnya Gereja Kristen Jawa Purbalingga. 

Orang-orang Pribumi yang dibaptis bersama dengan Khouw Tek San antara 
lain : 
10. Bapak Abraham dari Krangean 
11. Bapak Elifas dari Kertayasa 
12. Bapak Ngaliasar dari Karang Cengis 
13. Bapak Asah dari Krangean, anak dari Pak Abraham 
14. Bapak Yunus dari Krangean 
15. Bapak dari Pak Sem 
16. Bapak dari Pak Adam 
17. Bapak Japhet dari Krangean 
18. Bapak Jotam, adik dari Pak Abraham 
Sumber : Benih Yang Tumbuh Satu Abad GKJ Purbalingga. Halaman : 31  

Setelah mendapat baptisan dari Ds. A. Vermeer, Khouw Tek San yang 

berganti nama menjadi Paulus, mulai menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. 

Pada tahun 1867 jumlah orang Kristen di Purbalingga bertambah menjadi 68 

jiwa yang terdiri dari 40 jemaat dewasa dan 28 anak-anak dan pada tahun ini 

juga dibuka gereja sederhana di Kandanggampang. 

Pada tahun 1918 Gereja Kristen Jawa Purbalingga membentuk majelis 

gereja. Terbentuknya majelis gereja di Purbalingga merupakan langkah awal 

mencapai kedewasaan gereja. Jumlah jemaat Gereja pada tahun 1918 

seluruhnya adalah 366 orang. ( Marmoejoewono, 1966:52). 

Pada tahun 1925 jumlah jemaat Gereja Kristen Jawa bertambah 

menjadi 620 jiwa. Bertambahnya jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

disamping karena faktor bertambahnya keturunan, disebabkan juga karena 

hasil dari Pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Pekabaran Injil pada 



waktu itu dilakukan melalui bidang pendidikan, kesehatan dan kolportase. 

Menyikapi pertambahan jumlah jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga, 

Majelis dengan dukungan Zending dan jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga membangun gedung gereja baru. Gedung gereja baru ini dapat 

menampung 600 orang dengan biaya f 8888. Gedung gereja ini diresmikan 

tanggal 23 November 1926. ( Marmoejoewono, 1966 : 56). 

Kedewasaan Gereja Kristen Jawa Purbalingga juga ditunjukkan dengan 

lengkapnya sifat-sifat gereja yang sesungguhnya yaitu memiliki pendeta 

sendiri. Majelis Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada tanggal 3 September 

1929 memanggil Ds. Samah Soedarmadi menjadi pendeta Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga. Ds. Samah Soedarmadi merupakan pendeta jawa pertama 

di Klasis Banyumas.  

Gereja Kristen Jawa Purbalingga juga mengalami perubahan dalam hal 

kotbah atau pelayanan firman. Di mulai zaman Dr. A. Vermeer  sampai Ds. 

G.J. Ruyssenaars, karena pengkotbah dianggap sebagai wakil Allah maka 

dalam berkotbah harus menggunakan bahasa jawa “ ngoko”. Pada tahun 1925 

seiring dengan berubahnya pendapat gereja kotbah diselenggarakan dengan 

bahasa jawa “ krama”.     

 

B. Media Pekabaran Injil Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

Agama Kristen tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat 

Purbalingga. Dengan melihat keadaan yang sedang terjadi pada saat Injil 

pertama kali disebarkan di Purbalingga kita dapat mengetahui media 



Pekabaran Injil yang efektif yang di pakai oleh para Zendeling dalam 

meyebarkan agama Kristen di Purbalingga. 

a. Pendidikan 

Rendahnya Pendidikan penduduk pribumi pada waktu Injil 

pertama kali disebarkan di Indonesia merupakan dampak dari 

kebijaksanaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak 

memperhatikan Pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan pada 

waktu itu hanya dikhususkan untuk orang-orang Belanda dan para 

Bangsawan. Hal ini membuat tingkat buta huruf di Indonesia pada waktu 

itu sangat tinggi. Ditiap desa hanya tiga atau empat orang yang dapat 

menulis dan membaca. Mereka ini yang bertugas sebagai Lurah, Carik, 

Tukang Uang dan Bau.  

Keadaan ini membuat Pekabaran Injil di Purbalingga tidak dapat 

berjalan dengan cepat. Orang-orang Purbalingga tidak begitu paham 

tentang agama Kristen. Mereka masih memiliki pandangan bahwa agama 

Kristen merupakan agama Belanda, sehingga sebagai orang Jawa 

sebaiknya memeluk  agamanya sendiri yang bukan agama Kristen 

umumnya berarti agama Islam.  

Menyikapi keadaan ini para Zendeling dalam melakukan 

Pekabaran Injil harus benar-benar berhati-hati. Hal ini dikarenakan apabila 

masyarakat merasa dipengaruhi akan timbul pemberontakan. Pekabaran 

Injil dilakukan oleh Zending melalui Pendidikan. 



Mr. F. L. Anthing merupakan tokoh Pekabaran Injil yang 

melakukan Pekabaran Injil melalui bidang pendidikan. Mr. F. L. Anthing 

suka memelihara anak-anak dan pemuda-pemuda dari Jawa maupun 

Sunda. Anak-anak ini dididik menjadi tenaga Pekabaran Injil. Apabila 

anak-anak sudah dewasa dan menjadi cakap mereka dikirim kedaerah yang 

memerlukan tenaga Pekabaran Injil. 

Dari Mr. F. L. Anthing inilah tersebar para Pekabar Injil pribumi 

yang menyebarkan Injil kependuduk pribumi. Mr. F. L. Anthing 

mengirimkan Johanes Vrede dan Laban ke Tegal serta Leonard yang 

ditugaskan di Banyumas dan Purbalingga. (Marmoejoewono. 1993: 29 ). 

Apabila memulai karya Pekabaran Injil disalah satu daerah, para 

Zendeling membuka sekolah. Zending merintis sekolah rakyat (sekolah 

desa) yang tidak merupakan tiruan Sekolah Dasar di Belanda, tetapi 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.  

Pada tahun 1938 Zending menyelenggarakan 1786 sekolah rakyat 

bersubsidi dan 798 yang tidak bersubsidi, dengan 193,293 murid, 223 

sekolah lanjutan, 9 sekolah teknik pertama, 74 sekolah dasar berbahasa 

belanda dengan 16.238 murid, 12 MULO dengan 2.656 murid.( Ragi 

Carita : 300 ). 

Pekabaran Injil melalui Bidang Pendidikan ini diharapkan dapat 

memikat hati orang yang masih bersikap menolak terhadap Pekabaran Injil 

secara langsung. Para Zendeling juga menyakini bahwa sekolah perlu 

untuk menuntun orang masuk ke dalam lingkungan peradaban 



Barat/Kristen, sehingga mereka dapat memahami pemberitaan agama 

Kristen. 

Pekabaran Injil yang dikerjakan lembaga Zending melalui bidang 

Pendidikan membuahkan hasil yang cukup besar. Kurangnya perhatian 

pemerintah Belanda terhadap Pendidikan rakyat pribumi sangat 

menguntungkan Pekabaran Injil melalui bidang Pendidikan.  Rakyat yang 

semula takut untuk mempelajari agama Kristen, melalui pelayanan 

dibidang Pendidikan ini rakyat pribumi mulai mengenal agama Kristen. 

Dan banyak dari penduduk pribumi yang kemudian menjadi orang Kristen. 

Sekolah-sekolah yang didirikan masing-masing lembaga Zending  

memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun demikian tujuan dari 

pelayanan dibidang Pendidikan ini adalah untuk menyebarkan berita 

kesukaan kepada penduduk pribumi. 

b. Kesehatan 

Selain bidang Pendidikan para Zendeling juga menggunakan media 

di bidang Kesehatan. Pada waktu Pekabaran Injil masuk ke Purbalingga, 

masyarakat umumnya menganut animisme dan dinamisme.  

Ketahayulan masih sangat tebal dalam segala bidang kehidupan. Di 

dalam adat, pernikahan, dan pertanian masih berdasarkan perhitungan 

naptu dan pasaran seperti manis, pon, wage dan kliwon, serta dengan 

membeda-bedakan hari yang baik dan tidak baik. 

Pengetahuan dalam bidang Kesehatan juga masih sangat kurang. 

Apabila seseorang terkena penyakit masyarakat selalu menghubungkannya 



dengan kegaiban. Muncul dan hilangnya penyakit pada seseorang 

berhubungan dengan kekuatan gaib atau jin yang mengganggunya. 

Masyarakat memiliki kebiasaan bahwa apabila ada penyakit untuk 

menghilangkannya mereka datang kedukun-dukun. Melakukan pemujaan 

terhadap makam-makam, kayu-kayu besar dan sungai. Tempat pemujaan 

yang terkenal di Purbalingga ialah pemujaan Ardilawet di Bobotsari. 

Hampir ditiap desa terdapat tempat yang dipuji-puji dan dianggap keramat. 

Pelayanan dibidang Kesehatan ini juga membuahkan hasil yang 

menggembirakan dalam pekerjaan Pekabaran Injil. Dibukanya poliklinik 

dan rumah sakit oleh Zendeling diharapkan dapat menarik hati penduduk 

pribumi. Pelayanan dibidang kesehatan ini selain sebagai sarana pekabaran 

injil juga sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. 

Melalui rumah sakit dan poliklinik yang ada para Zendeling 

memperkenalkan agama Kristen kepada penduduk pribumi. Dirumah sakit 

inilah untuk pertama kali orang-orang yang sakit berkenalan dengan 

dokter-dokter dan pelayan-pelayan yang merupakan utusan Zending.  

Dokter-dokter dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dirumah sakit 

ini dengan leluasa dapat memberitakan berita kesukaan (Injil)  kepada 

penduduk pribumi yang berkunjung dirumah sakit. 

Penduduk pribumi yang menaruh curiga terhadap rumah sakit  dan 

beranggapan bahwa rumah-rumah sakit ini hanya dipergunakan untuk alat 

propaganda menjadi berkurang.  Orang-orang yang mendengar berita 



kesukaan dan kesaksian dari dokter dan juru rawat banyak yang menjadi 

percaya pada Kristus dan menjadi Kristen. 

c. Kolportase  

Penjualan buku-buku Kristen ( Kolportase) juga merupakan 

Media Pekabaran Injil yang dipakai oleh para Zendeling dan Pekabar Injil 

awam. Hampir ditiap-tiap daerah mempunyai kolportir sendiri-sendiri. 

Para kolportir ini bertugas menyampaikan dan menjual buku-buku Kristen 

seperti; Kitab Suci, bacaan- bacaan Kristen dan renungan-renungan yang 

dipetik dari Kitab Suci. 

Para kolportir ini merupakan orang-orang Kristen awam yang 

berpendidikan rendah dan ingin menyebarkan injil kepada sesamanya. 

Dengan sangat giat para penjual buku-buku ini pergi kepelosok-pelosok 

desa untuk menjual buku-buku Kristen. Para penjual buku ini tidak 

memikirkan keuntungan mereka menjual buku-buku Kristen ke pelosok-

pelosok desa demi pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kolportir 

ini menjual buku-buku untuk memberitakan berita kesukaan. 

Para kolportir ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan 

gereja. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kegiatan mereka ini orang-

orang desa pertama kali mengenal Injil. Para kolportir ini juga sering 

disebut sebagai pembantu guru-guru Injil. 

 

 

 



C. Politik Penjajahan Jepang Terhadap  Zendeling Belanda 

Agama Kristen masuk Jepang pertama kali tahun 1549. Dimulai dari 

tahun 1614-1636 Jepang menolak diri dari pengaruh luar dan melarang para 

Pekabar Injil masuk ke Jepang. Tetapi karena desakan dari Amerika, Jepang 

mencabut larangan itu. 

Terbukanya kembali Jepang untuk para Pekabar Injil membuat 

berkembangnya agama Kristen dengan pesat di Jepang. Pada tahun 1940 

pemerintah menetapkan bahwa yang mendapat pengakuan secara resmi dari 

pemerintah adalah gereja-gereja yang beranggotakan 5.000 jiwa lebih. Hal ini 

menimbulkan masalah yang cukup serius dalam diri gereja-gereja yang kecil.  

Untuk  mengatasi masalah tersebut pada tahun 1941 Gereja-gereja 

disatukan menjadi Gereja kesatuan dan di beri nama Nippon Kirisuto Kyodan 

(Gereja Kristus Jepang), yang jemaatnya terdiri dari orang-orang Kristen 

Protestan Jepang. 

Penghambatan yang terjadi pada abad ke-17 masih hidup bersamaan 

dengan perkembangan Agama Kristen. Agama Shinto merupakan wujud nyata 

dari nasionalisme religius. Agama Shinto merupakan agama rakyat Jepang 

dan menjadi agama suku tingkat nasional. Pada tahun 1890 pemerintah 

menjadikan Shinto sebagai dasar negara. Setiap warga negara yang memegang 

jabatan resmi wajib ikut serta dalam upacara Shinto. 

Upacara dalam Shinto dibedakan menjadi dua, yang pertama Shinto 

Negara yang meliputi pemujaan terhadap kaisar, dewi amaterasu selaku asal 

mula dari dinasti kerajaan dan terhadap tentara Jepang yang gugur dalam 



pertempuran. Pemerintah menegaskan bahwa upacara shinto negara hanya 

bersifat penghormatan. Gereja-gereja di Jepang juga menerima peraturan yang 

mewajibkan untuk hadir dalam upacara shinto negara itu. Orang-orang Kristen 

yang menolak di hukum berat dan ada juga yang di hukum mati. Yang kedua, 

Shinto agama yang oleh negara tidak diwajibkan kepada warga negaranya. 

Politik penjajahan Jepang yang dilakukan di Asia Tenggara dengan 

Perang Asia Timur Raya membawa dampak yang sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri masyarakat 

merasa lebih menderita karena politik perang yang dijalankan oleh Jepang 

dimana semua komponen dikerahkan untuk menunjang Perang. Rakyat 

Indonesia pada masa pendudukan Jepang hidup dalam kekurangan, baik 

pangan, sandang maupun papan. 

Pada saat Jepang menduduki Indonesia 1942-1945 pemerintah Jepang 

menginginkan agar gereja-gereja bersatu. Jepang berharap bahwa dengan 

bersatunya gereja-gereja akan memudahkan pemerintah Jepang melakukan 

propaganda dan memobilisasi gereja untuk ikut dalam Perang Asia Timur 

Raya. 

Pada tahun 1943 pemerintah Jepang membentuk “Kiristokyo 

Rengokai” atau “Dewan Kristen” di daerah Sulawesi Selatan, Kalimantan dan 

Maluku. Selain membentuk Dewan Kristen pemerintah Jepang juga 

mengirimkan pendeta-pendeta Jepang ke Indonesia. Pendeta-pendeta Jepang 

ini kebanyakan dikirim ke Indonesia Timur, karena masyarakat Indonesia 



Timur sebagian besar beragama Kristen. Pendeta-pendeta Jepang yang 

bertugas di Indonesia antara lain adalah : 

1.   Pendeta Seiichi Honda dan Kazuo Kaneda yang diberi tugas di Kalimantan 

2. Jiro Hamazaki yang diberi tugas di Sulawesi Utara 

3. Shigeharu Seya dan Hachiro Shirato yang diberi tugas di Sulawesi Selatan 

4. Ryoichi Kato yang diberi tugas di Maluku 

Pendeta – pendeta Jepang ini umumnya bersikap kritis terhadap 

kebijakan pemerintah Jepang. Pendeta-pendeta Jepang ini dicurigai , baik oleh 

pemerintah Jepang maupun orang-orang Kristen Indonesia. Pendeta-pendeta 

Jepang ini berusaha untuk menunjukkan kesetiaan pada tanah airnya dengan 

menganjurkan pandangan Jepang dalam kotbah mereka. 

Sebagai sesama orang Kristen, pendeta-pendeta Jepang berusaha 

meredakan propaganda pihak tertentu yang melawan dan ingin 

menghancurkan agama Kristen. Pendeta-pendeta Jepang ini juga melindungi 

orang-orang Kristen dari tindakan pihak penguasa Jepang ataupun orang yang 

bukan kristen. Pendeta-pendeta Jepang ini tinggal di Indonesia sampai perang 

berakhir pada tahun 1945. 

Pengaruh Barat yang dihapus bersih oleh pemerintah Jepang juga 

berakibat pada perkembangan Gereja. Para misionaris, pelayan gereja dan 

Zendeling–zendeling belanda yang menduga bahwa saat Jepang masuk ke 

Indonesia mereka akan dibiarkan untuk meneruskan pekerjaannya ternyata 

salah.  Masuknya Jepang ke Indonesia benar-benar ingin menghilangkan 

pengaruh barat. Agama Kristen juga dicurigai sebagai mata–mata Belanda. 



Pada masa ini hampir semua orang eropa ditangkap dan dimasukkan dalam 

penjara. Hal ini membuat perkembangan agama Kristen menyurut karena 

hampir semua tenaga Pekabar Injil yang menjadi tenaga gereja ditawan. 

 

D. Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga  

Keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang pada akhir abad ke-19, 

membuat Jepang mengalami modernisasi dalam segala bidang kehidupan. 

Kemajuan dibidang industri, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta angkatan perang membuat harga diri bangsa 

Jepang naik dan berkeinginan untuk menyamai bangsa-bangsa Eropa mencari 

daerah jajahan dengan melakukan ekspansi ke daerah lain. 

Dengan mendapatkan daerah jajahan ini Jepang berharap masalah 

yang muncul akibat modernisasi di Jepang seperti kepadatan penduduk, 

kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan bahan mentah untuk industri dan daerah 

pasaran bagi hasil industrinya dapat terpenuhi. 

Ajaran Hakko Ichiu dari paham Shintoisme di Jepang juga 

mendorong Jepang melakukan ekspansi ke Negara lain. Ajaran Hakko Ichiu 

berisi tentang kesatuan keluarga umat manusia dan Jepang terpanggil untuk 

menjadi pemimpinnya. 

Sebelum melakukan penyerangan ke Asia Tenggara terlebih dahulu 

Jepang berusaha menarik simpati bangsa–bangsa yang menjadi sasaran 

penyerangannya. Untuk menarik hati bangsa Indonesia pemerintah Jepang 



menyiarkan siaran berbahasa Indonesia di radio Tokio. Siaran ini selalu 

diawali dan ditutup dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. 

Di bidang ekonomi untuk menarik simpati bangsa Indonesia 

Jepang menjual barang-barang industri Jepang di Indonesia dengan harga 

lebih murah daripada harga di dalam negeri Jepang sendiri. Untuk mendukung 

kegiatan ini pedagang grosir, agen dan pedagang pengecer ditempatkan di 

Indonesia. Selain itu Jepang juga merangsang setiap gerakan kebangkitan 

nasional untuk melawan kekuatan Barat di Asia. 

Pemerintah Jepang sebelum melancarkan ekspansi ke Indonesia 

terlebih dahulu menyelidiki wilayah Indonesia. Di ketahuinya wilayah 

Indonesia oleh Jepang lebih memudahkan pendaratan dan penyerbuan pasukan 

Jepang ke Indonesia. Untuk mengetahui keadaan wilayah Indonesia Jepang 

mengirimkan dokter, pegawai, perawat, tenaga medis dan spionase Jepang 

yang menyamar sebagai pengusaha toko, wisatawan, nelayan dan tukang 

pangkas rambut. 

Penyerangan Jepang ke Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 

1941 yang merupakan pangkalan angkatan laut Amerika, mengakibatkan 

terjadinya Perang Pasifik. Serangan Jepang ke Pearl Harbour bertujuan untuk 

menghancurkan kekuatan Amerika Serikat di Asia. 

Semenjak penyerangan Jepang ke Pearl Harbour pada tanggal 7 

Desember 1941, dengan cepat militer Jepang memasuki kawasan Asia 

Tenggara. Asia Tenggara oleh Jepang rencananya akan dijadikan benteng 

untuk mengamankan kekuasaan Jepang di Asia.  



Pada tanggal 11 Januari 1942 tentara Jepang telah mendarat di 

Indonesia yaitu di Tarakan, Kalimantan Timur yang membuat komandan 

Belanda di Kalimantan menyerah. Setelah Tarakan Tentara Jepang juga 

berhasil menguasai sumber minyak di Balikpapan. Selanjutnya militer Jepang 

dapat menguasai lapangan Terbang Samarinda yang menandakan jatuhnya 

Samarinda ke militer Jepang. 

Invasi Jepang ke Jawa dilakukan dengan kekuatan yang besar. 

Pemerintah Belanda di pulau Jawa mengerahkan tiga resimen infanteri 

Belanda, tiga batalion Australia dengan dukungan dua kompi pasukan berlapis 

baja. Di Jawa Tengah pemerintah Belanda mengerahkan empat Batalion 

pasukan bantuan Infanteri. Belanda bermaksud menjadikan Jawa sebagai 

benteng pertahanan, karena Jawa kaya akan minyak dan memiliki fasilitas 

yang lebih lengkap di bandingkan dengan pulau-pulau lain. 

Pada tanggal 27 Februari 1942 Jepang menyerang Surabaya yang 

menjadi pusat kekuatan armada Belanda di Jawa. Kota Surabaya dihujani bom 

oleh pesawat terbang Jepang. Serangan Jepang ke Surabaya ini berhasil 

melumpuhkan angkatan udara dan angkatan laut Belanda. 

Kemenangan Jepang atas Belanda dalam Pertempuran Laut Jawa 

membuat pulau Jawa terbuka bagi pendaratan tentara Jepang. Pada tanggal 1 

Maret 1942 melalui tiga tempat yaitu, Teluk Banten, Eretan Indramayu dan di 

Kragan sebelah timur Rembang militer Jepang mendarat di Pulau Jawa. 

Dalam waktu yang cukup singkat, oleh karena kekuatan Tentara 

Jepang lebih besar dibanding dengan kekuatan sekutu, maka pertempuran-



pertempuran di Jawa berakhir dengan kemenangan di pihak Jepang. 

Kekalahan yang terus menerus dari pihak Belanda membuat mereka menyerah 

kalah kepada militer Jepang. Akhirnya 8 Maret 1942 tentara dan pemerintahan 

kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Sejak saat 

itulah bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. 

Kemenangan Jepang ini juga didukung oleh faktor dari masyarakat 

Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia tidak menghalangi Jepang masuk 

ke Indonesia. Propaganda militer Jepang yang mengaku sebagai saudara tua 

dari bangsa Indonesia dan berkewajiban membebaskan saudara muda dari 

penjajahan Belanda, membuat rakyat Indonesia tidak menghalangi kedatangan 

Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia juga menganggap bahwa kedatangan 

militer Jepang ke Indonesia adalah untuk menghancurkan kolonial Belanda. 

Selain itu Belanda juga tidak melibatkan rakyat Indonesia dalam 

peperangannya  

Runtuhnya kolonialisme Hindia Belanda ditandai dengan 

meninggalkan malapetaka akibat dilaksanakannya politik bumi hangus. Politik 

ini dijalankan dengan maksud agar Jepang tidak dapat memanfaatkan dan 

menikmati fasilitas yang tersedia. Politik bumi hangus ini juga terjadi di 

Purbalingga banyak jembatan-jembatan diledakkan, pabrik gula di bakar, 

kabel-kabel listrik dan pipa air ledeng  dipotong.  

Keadaan rakyat Indonesia pada umumnya dan khusus masyarakat 

Purbalingga pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan, 

penindasan terhadap rakyat yang di lakukan tentara Jepang sangat kejam.  



Rakyat dijadikan sapiperah untuk menyediakan sumber bahan mentah yang 

diperlukan untuk melanjutkan perangnya. 

Pemerintah Jepang di Indonesia berusaha menghapus bersih pengaruh-

pengaruh Barat dikalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat 

Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 

Pendudukan Jepang di Purbalingga juga membawa dampak yang serius 

dalam pertumbuhan Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Pada masa pendudukan 

Jepang ini pengaruh Belanda dihapus bersih, orang dilarang menyimpan 

benda-benda yang mengingatkan orang pada kehadiran Belanda. Akta-akta 

dan catatan-catatan milik Gereja yang berbahasa Belanda dibakar, baik oleh 

Pemerintah Jepang maupun oleh Gereja sendiri karena takut dengan tekanan 

pemerintah Jepang.  

Sikap Jepang terhadap agama-agama di Indonesia berbeda-beda 

menurut keadaan tempat dan waktunya. Mula-mula Jepang bertindak sangat 

kasar terhadap penganut agama Islam. Tetapi karena alasan politik maka 

penguasa Jepang menghormati Islam dan memungkinkan perkembangan 

organisasi-organisasi Islam, meskipun dengan maksud menggunakannya 

sebagai alat propaganda Jepang. Sebaliknya, orang Jepang cenderung 

mencurigai golongan Kristen karena mereka dianggap merupakan anak buah 

para Zendeling Belanda dan seagama dengan musuh Jepang Amerika dan 

Inggris. Walau demikian Jepang tidak melakukan penindasan secara umum 

terhadap golongan Kristen dan bila perlu mereka melindungi golongan 

Kristen dari serangan golongan lain.  



Keadaan Gereja pada masa pendudukan Jepang sangat 

memprihatinkan. Hampir semua kegiatan gereja dilarang dengan jalan 

ditutupnya gereja-gereja yang ada. Gereja dibuka pada hari Minggu saja untuk 

ibadah sehingga kegiatan Pekabaran Injil lumpuh. Bahan kotbah yang akan 

dilayankan oleh pendeta juga harus diserahkan pada pemerintah Jepang 

terlebih dahulu. Apabila pemerintah Jepang tidak setuju dengan isi kotbah 

maka kotbah dibatalkan. Hal ini di karenakan Jepang ingin menjadikan gereja 

sebagai alat propaganda Jepang. 

Hampir semua syarat-syarat Pekabaran Injil milik gereja seperti 

sekolah-sekolah dan rumah sakit Kristen diambilalih oleh Jepang. Arsip-arsip 

gereja yang kebanyakan berbahasa Belanda dibakar. Orang-orang Kristen 

dicurigai sebagai kaki tangan Belanda sehingga tidak diperbolehkan untuk 

mengadakan persekutuan maupun rapat.  

Meskipun gereja pada saat ini sudah banyak yang mengalami 

pendewasaan, akan tetapi penangkapan terhadap Zendeling asing sangat 

mempengaruhi kehidupan gereja. Gereja-gereja dituntut untuk memikirkan 

kebutuhan sendiri karena hubungan gereja-gereja di Indonesia dengan gereja-

gereja di Belanda terputus. Siksaan yang kejam dari pemerintahan Jepang 

membuat gereja-gereja yang ada mengalami kemunduran. Karena dianggap 

sebagai kaki tangan Belanda banyak jemaat gereja yang menanggalkan 

kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demikian banyak 

juga orang Kristen yang tetap mempertahankan kepercayaannya kepada 



Tuhan Yesus Kristus dan ikut berjuang bersama untuk kemerdekaan 

Indonesia. 

 

E. Asumsi 

Awalnya bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk 

melakukan perdagangan. Oleh karena dalam berdagang bersama mereka 

terdapat pendeta-pendeta atau Pekabar Injil yang ingin menyebarkan agama 

Kristen di Indonesia, agama Kristen mulai diperkenalkan di Indonesia. 

Meskipun tidak sedikit penduduk pribumi yang menerima agama 

Kristen, penduduk pribumi juga masih ada yang beranggapan bahwa orang-

orang Belanda tanpa terkecuali adalah penjajah. Seandainya Pekabaran Injil di 

lakukan oleh orang-orang yang tidak dianggap sebagai penjajah, maka agama 

Kristen mungkin akan lebih berkembang meskipun di Indonesia sudah 

terdapat agama Hindu, Budha dan Islam.  

Perkembangan teologi etis membawa perubahan dalam metode 

Pekabaran Injil yang dilakukan Zending. Pekabaran Injil dilakukan dengan 

damai yaitu melalui media dibidang Pendidikan dan Kesehatan yang mampu 

mengubah pandangan penduduk pribumi terhadap agama Kristen bahwa 

agama Kristen berbeda dengan Belanda. Jika hal ini dilakukan dari awal 

mungkin akan lebih banyak penduduk pribumi yang masuk Kristen karena 

simpatik dengan pelayanan para Pekabar Injil di bidang Kesehatan dan 

Pendidikan. Apalagi penduduk pribumi pada masa itu kehidupannya masih 

sangat sederhana. 



Para Zendeling pada awalnya juga tidak mau bekerjasama dengan 

penduduk pribumi, seandainya mereka dari awal mau bekerjasama dengan 

penduduk pribumi agama Kristen akan lebih diterima oleh penduduk 

Indonesia. Orang-orang pribumi lebih menerima agama Kristen disebarkan 

oleh orang pribumi seperti Pekabaran Injil yang dilakukan Kyai Sadrah di 

Kebumen, Purworejo dan Banyumas serta Kyai Tunggulwulung di Muria. 

Apabila kita melihat perkembangan dan kondisi Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga pada masa pendudukan Jepang kita dapat memahami betapa 

orang-orang Kristen pada masa itu sangat bergantung pada Zendeling 

Belanda. Ketika orang-orang Belanda ditawan dan Media Pekabaran Injil 

disita oleh pemerintah Jepang, orang-orang Kristen merasa ketakutan karena 

ada anggapan bahwa orang-orang Kristen merupakan antek-antek Belanda. 

Mungkin hal ini tidak pernah terjadi apabila para Zendeling sebelum Jepang 

masuk menyerahkan semua kepemimpinan gereja sepenuhnya pada penduduk 

pribumi.  

Dibukanya gereja pada hari Minggu saja dan hari lain ditutup  serta 

disitanya Media Pekabaran Injil seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah 

membuat kegiatan gereja lumpuh. Padahal apabila media Pekabaran Injil dan 

Gereja tidak ditutup pada hari biasa orang-orang Kristen masih dapat 

menyebarkan agama Kristen melalui media tersebut dan dapat bersekutu 

untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik 

sehingga di tengah situasi yang sulit Gereja Kristen Jawa Purbalingga masih 

dipelihara dan mengalami perkembangan. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Metode Penelitian 

Keberhasilan dalam suatu penelitian ilmiah bergantung pada cara atau 

metode yang di gunakan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis 

secara kritis rekaman, dokumen, tradisi lisan dan peninggalan sejarah yang 

terjadi pada masa lampau (Louis Gottschalk, 1975:32). 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

 Di dalam penelitian ini penulis ingin membatasinya, baik pembatasan 

lingkup wilayah (skope spartial), lingkup waktu (skope temporal), dan lingkup 

permasalahan (skope bahasan), dengan tujuan agar tidak terjadi perluasan 

pemahaman dan pembahasan yang diteliti. 

 Skope spartial adalah hal–hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu 

wilayah atau sebuah kawasan tertentu, tempat dimana sebuah peristiwa 

sejarah terjadi. Dalam penelitian ini wilayah yang di jadikan objek adalah 

Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kabupaten Purbalingga.  

 Skope temporal yaitu terkait dengan kapan suatu peristiwa sejarah 

terjadi. Dalam penelitian ini skope temporal yang diambil adalah dari tahun 

1942-1945. 



Skope bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini ialah Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945.  

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kondisi Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 , sikap Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga terhadap pendudukan Jepang tahun 1942-1945, 

keadaan tenaga-tenaga Pekabar Injil yang ada di Purbalingga pada masa 

pendudukan Jepang tahun 1942-1945 dan kondisi Media Pekabaran Injil yang 

ada di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945.  

 

C. Sumber Sumber Sejarah 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber sejarah. 

Sumber–sumber yang penulis gunakan yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. 

1. Sumber Primer 

   Menurut Louis Gottschalk (1975:35) sumber primer merupakan 

kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi 

dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon 

yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang di ceritakannya. 

Sumber primer di hasilkan oleh orang yang hidup sejaman dengan 

peristiwa tersebut. 

  Sumber primer yang penulis dapatkan berupa buku dengan judul 

“Benih Yang Tumbuh, Satu Abad Gereja Kristen Jawa (GKJ) 

Purbalingga” yang di susun oleh Ds. Marmoejoewono.  



2. Sumber Sekunder 

   Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang 

tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan (Louis Gottschalk, 1975 :35). 

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka dan wawancara dengan orang-orang yang mengetahui Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang Pada tahun 

1942-1945. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Setelah penulis menentukan jenis metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, dimana metode sejarah merupakan metode penelitian yang tepat 

untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti. Adapun prosedur–

prosedur atau langkah-langkah dalam metode sejarah yang dilakukan oleh 

peneliti di bagi menjadi empat : 

1. Pengumpulan Sumber atau Data 

Dalam tahapan ini penulis mencari bahan atau bukti-bukti dari 

peristiwa sejarah. Tahapan ini merupakan tahapan awal atau pendahuluan 

dalam penelitian sejarah sesudah penentuan tema atau topik penelitian. 

  Tahapan pengumpulan sumber ini, penulis melakukan pencarian 

sumber–sumber dan mengumpulkannya dari perpustakaan dan instansi 

yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti : 

a. Kantor dan perpustakaan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga 

b. Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 



c. Perpustakaan Jurusan Sejarah 

d. Perpustakaan Universitas Negeri Semarang 

e. Perpustakaan Daerah Purbalingga 

2. Membandingkan sumber dengan sumber lain 

 Setelah penulis menemukan sumber-sumber sejarah, penulis 

menyeleksi, menilai, mengevaluasi sumber– sumber atau jejak–jejak 

sejarah yang benar–benar diperlukan atau benar-benar relevan dengan 

penelitian yang penulis susun. Penilaian sumber sejarah mempunyai dua 

sesi yaitu penilaian ekstern dan penilaian intern.  

 Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber 

sejati yang diperlukan, sedangkan penilaian intern mempersoalkan apakah 

sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam menilai 

sumber kedua aspek ini di lakukan bersama-sama. 

a. Penilaian Ekstern 

  Penilaian ekstern berkaitan dengan otentisitas sebuah 

sumber dimana tahapan ini menetapkan otensitas sebuah sumber yang 

akan di pakai sebagai bahan kajian. Kritik ekstern harus dapat 

menjawab tiga pertanyaan, yaitu ; 

1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang di kehendaki. 

2) Apakah sumber itu asli atau turunan. 

3) Apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah- ubah. 

   Setelah ada kepastian bahwa sumber itu merupakan sumber 

yang benar–benar di perlukan barulah di lakukan penilaian intern. 



b. Penilaian Intern 

  Penilaian intern berkaitan dengan kredibilitas sumber yang 

di pakai, dimana Penilaian intern bertujuan untuk membuktikan 

kebenaran sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini. Penilaian 

intern dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi yang 

terkandung di dalam sumber itu memang dapat di percaya. 

  Pendekatan yang di lakukan dalam Penilaian intern ini ada 

dua macam yaitu : 

1) Penelitian intrinsik, dimana dalam penelitian intrinsik ini peneliti 

harus memastikan sifat sumber yang dipakai, apakah sumber itu 

resmi ataukah tidak resmi. Setelah di tentukan sifat dari sumber itu 

langkah selanjutnya adalah menyoroti pengarang sumber tersebut. 

Hal ini dapat di lakukan dengan memastikan bahwa pengarang 

mampu dan mau memberikan kesaksian yang benar serta 

memastikan bahwa kesaksian pengarang tidak menutupi atau 

melebih-lebihkan karena ia berkepentingan di dalamnya. 

2) Membandingkan kesaksian dari berbagai sumber dengan kesaksian 

dari sumber–sumber yang lain. 

3. Analisis dan Penafsiran  

Sumber-sumber yang telah dibandingkan dan diuji kebenarannya 

kemudian dianalisis. Fakta–fakta yang ada di himpun dan dihubungkan 

menjadi saling terkait satu sama lain, sehingga terwujud penulisan yang 

bermakna dan menjadi satu kesatuan yang logis dan berarti. 



4. Penulisan  

Tahap penulisan ini merupakan puncak dan tahap akhir dari metode 

penelitian sejarah. Dalam tahapan ini, fakta-fakta sejarah yang sudah 

dianalisis dan dihubungkan kemudian ditulis dalam bahasa yang logis dan 

sistematis menjadi suatu penulisan sejarah yang ilmiah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Kepustakan dan Dokumentasi 

 Metode kepustakaan yaitu usaha pengumpulan data  melalui telaah 

buku-buku yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian. 

Penulis berusaha mendapatkan buku-buku yang membahas tentang Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 

dan buku–buku lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang 

diteliti. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode kepustakaan 

untuk mendapatkan data-data penulis juga melakukan wawancara dengan 

tokoh-tokoh atau pelaku yang mengetahui peristiwa yang terjadi dan 

mampu memberikan informasi dengan benar. Dalam penelitian ini penulis 

menghubungi beberapa informan yang mengetahui tentang keadaan 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 

1942-1945. Adapun para informan yang dihubungi antara lain :  

a. Ibu Sri Mardijati                  



b. Bpk Wiryatno 

c. Bpk. Haryanto 

d. Ibu. Djurijah 

e. Bpk Soetarjo 

f. Bpk. Wahyo Susapto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Kondisi Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga Pada Masa 

Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 

Kekalahan Belanda atas Jepang berpengaruh terhadap kondisi daerah-

daerah yang menjadi jajahan Belanda. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia 

khususnya Purbalingga, kondisi dari Purbalingga sangat memprihatinkan. 

Sebelum meninggalkan kota Purbalingga Belanda juga seperti didaerah-

daerah lain di Indonesia melakukan politik bumi hangus. Belanda 

menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang ada, seperti pipa-pipa ledeng, 

jembatan-jembatan dan rel-rel kereta api. Tujuan dari politik bumi hangus 

yang dilakukan oleh Belanda, agar Jepang tidak bisa menikmati fasilitas-

fasilitas umum yang dibangun saat Belanda menduduki kota Purbalingga. 

Pendudukan Jepang di Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat Indonesia. Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai lahan 

untuk mendapatkan bahan baku untuk membiayai perang.  

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat menduduki 

kota Purbalingga ialah menghapus bersih pengaruh Belanda. Semua hal-hal 

yang berhubungan dengan Belanda dan mengingatkan orang akan kehadiran 

Belanda dihapus bersih oleh pemerintah Jepang.  

Pemerintah Jepang takut apabila rakyat masih mengharapkan 

kembalinya Belanda, sehingga mereka selalu mengadakan pengawasan 



terhadap rakyat. Golongan-golongan yang dulunya dekat dan berhubungan 

akrab dengan Belanda mudah menimbulkan rasa curiga orang Jepang.  

 Sikap pemerintah Jepang terhadap agama-agama di Indonesia 

berbeda-beda menurut keadaan, tempat dan waktunya. Apabila suatu daerah 

mayoritas penduduknya beragama islam, maka pemerintah Jepang seolah-olah 

lebih mendukung Islam dan memberikan kesempatan pada organisasi Islam 

untuk berkembang. Sebaliknya apabila disuatu daerah mayoritas penduduknya 

beragama Kristen Jepang akan bersikap seolah-olah mendukung Kristen. 

Meskipun demikian Jepang juga melindungi masing-masing golongan dari 

aniaya dan serangan golongan lain. Sikap pemerintah Jepang ini diharapkan 

oleh Pemerintah Jepang dapat menarik simpati seluruh rakyat supaya 

membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 

Kondisi Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purbalingga pada waktu Jepang 

menduduki kota Purbalingga tidak jauh berbeda dengan kondisi seluruh 

Gereja – Gereja yang ada di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.  Gereja 

Kristen Jawa di Purbalingga dijadikan sebagai alat propaganda Jepang.  

Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai kondisi Gereja Kristen 

Jawa di Purbalingga pada masa pendudukan Jepang, baiknya kita melihat 

kondisi dari Gereja Kristen Jawa di Purbalingga sebelum Jepang menduduki 

kota Purbalingga. 

Sebelum Jepang menduduki kota Purbalingga Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga telah menjadi gereja yang mandiri. Semenjak tahun 1918 Gereja 

Kristen Jawa di Purbalingga sudah memiliki majelis sendiri dan pada tahun 



1929 Gereja Kristen Jawa Purbalingga telah memiliki pendeta jawa sendiri. 

Pendeta Gereja Kristen Jawa Purbalingga yang pertama bernama Ds. Samah 

Soedarmadi. Ds. Samah Soedarmadi merupakan pendeta Jawa pertama di 

Karesidenan Banyumas. Ds. Samah Soedarmadi adalah seorang yang pandai 

dan cakap dalam menguraikan Injil. Beliau sangat rajin dalam pelayanannya 

sebagai seorang pendeta.  

Bersama dengan guru-guru Injil yang lain Ds. Samah Soedarmadi 

mengadakan Pekabaran Injil dengan melakukan diskusi dan perdebatan 

dengan golongan agama lain. Perdebatan dan diskusi ini biasanya dilakukan 

dikelurahan-kelurahan maupun rumah perseorangan. Ds. Samah Soedarmadi 

berhadapan dengan kyai-kyai maupun guru-guru agama Islam. Mereka 

mengadakan diskusi agama yang disebut Ronde Tofel (Meja Bundar). Melalui 

perdebatan inilah terlihat nyata bahwa Tuhan turut bekerja dengan 

memberikan kemampuan kepada guru-guru Injil ini untuk dapat berbicara 

dengan baik.  

Pada waktu itu di Gereja Kristen Jawa Purbalingga telah terbentuk 

kelompok-kelompok Kristen. Kelompok-kelompok Kristen ini ada dihampir 

tiap desa di Purbalingga. Hampir seluruh daerah-daerah di Purbalingga pada 

waktu itu sudah tersebar Injil yang dilakukan oleh guru-guru Injil, kolportir-

kolportir dan orang-orang Kristen awam. Kelompok - kelompok Kristen yang 

berdiri pada waktu itu antara lain : 



f. Sebelah Utara  : Kelompok Kaligedang, Kelompok Pengadegan,  

Kesamen, Kelompok Bojongsari, Kelompok 

Gemuruh 

g. Sebelah Timur : Kelompok Sempor, Kelompok Brecek, Kelompok 

Jatisaba, Kelompok Pasren, Kelompok 

Kandangwangi 

h. Sebelah Selatan : Kelompok Toyareka ( Purwasari), Kelompok 

Bojong, Kelompok Karang Manyar, Kelompok 

Blater, Kelompok Muntang, Kelompok 

Kedungmenjangan 

i. Sebelah Barat : Kelompok Padamara, Kelompok Silade, Kelompok 

Karangsentul, Kelompok Sambeng, Kelompok 

Kelapasawit, Kelompok Babakan, Kelompok Karang 

Petir, Kelompok Kali Bagor 

 Pada tahun 1940 keadaan politik di Eropa mengalami perubahan. 

Belanda menyerah kepada Jerman sehingga Negara Belanda berada di bawah 

pendudukan Jerman. Pendudukan Jerman atas Belanda berpengaruh terhadap 

lembaga Zending Jerman yang melayani di Indonesia. Orang-orang Jerman 

dimasukkan dalam tawanan oleh Pemerintah Belanda.  

Akibat dari pendudukan Jerman atas Belanda membuat hubungan 

antara lembaga Zending dengan gereja asalnya di Belanda terputus. Zending 

Gereformeerd  yang melakukan Pekabaran Injil di Jawa Tengah bagian 

Selatan putus hubungan dengan gereja asalnya di Rotterdam. Terputusnya 



hubungan dengan gereja asalnya di Belanda membuat kondisi keuangan yang 

diperlukan Zending untuk kegiatan Pekabaran Injil tidak lagi mendapat 

subsidi dari negeri Belanda. 

Belum selesai masalah keuangan yang dialami oleh Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga, pada tahun 1942 datanglah pencobaan yang lebih hebat. 

Dalam beberapa hari saja tentara Jepang telah menduduki Jawa termasuk 

Purbalingga.  

Pada saat Jepang masuk Ke Purbalingga, walaupun Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga telah memiliki majelis sendiri dan sudah terdapat pendeta 

pribumi, peran orang-orang Belanda masih besar dalam kehidupan bergereja 

di Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Hal ini disebabkan karena majelis gereja 

dan pendeta pribumi dibandingkan tenaga Zending saat itu B.J. Esser kalah 

dalam hal wibawa dihadapan jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga.  

Majelis gereja dan pendeta Ds. Samah Soedarmadi dalam mengambil 

kebijakan gereja selalu disetir oleh B.J. Esser.  

Dibidang keuangan Gereja Kristen Jawa masih bergantung kepada 

Zending. Kesadaran jemaat untuk memberikan persembahan masih sangat 

kurang. Persembahan masih dianggap sebagai kontribusi kepada gereja yaitu 

masih dikaitkan dengan kehidupan duniawi. 

Akibat ketergantungan Gereja Kristen Jawa Purbalingga terhadap 

lembaga Zending, ketika Belanda diduduki Jerman dan Jepang masuk ke 

Purbalingga gereja mengalami pencobaan yang besar dalam hal keuangan.  



Pada saat Jepang masuk ke Purbalingga jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga sedang mengalami kegoncangan yang dahsyat. Pada masa ini 

pendeta Gereja Kristen  Jawa Purbalingga Ds Samah Soedarmadi karena 

alasan keluarga yang sering menjadi penghalang dalam pelayanannya 

mengundurkan diri dari jabatan pendeta.  

Mundurnya Ds. Samah Soedarmadi dari jabatan pendeta membuat 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga menjadi sepi. Untuk sementara waktu 

kegiatan-kegiatan Gereja dilakukan oleh majelis gereja dan di bantu oleh Dr. 

Bernard Jonathan Esser yang merupakan utusan Pekabaran Injil kedua dari 

Gereja Gereformeerd di Rotterdam, Ds. J. Verkuil atau Ds. A.R. Misael dari 

Gereja Kristen Jawa di Purwokerto. Tetapi pertolongan ini tidak berlangsung 

lama, karena orang-orang Belanda termasuk  Bernard Jonathan Esser, Ds. J. 

Verkuil atau Ds. A.R. Misael dimasukkan dalam kam tawanan oleh 

pemerintah Jepang.   

Sepinya Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan 

Jepang juga disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat Purbalingga. 

Masyarakat Purbalingga pada waktu itu hidup dalam kemiskinan. Jemaat 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga banyak yang tidak mempunyai pakaian 

sehingga merasa malu datang ke gereja dan jemaat merasa kurang mantap 

apabila ke gereja tidak memberikan persembahan. ( Wawancara dengan Bpk. 

Sayidi Haryanto pada tanggal 11 Mei 2005). 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga menyadari bahwa di dalam 

kehidupan bergereja peran pendeta sangat besar dalam membina dan 



menggembalakan umat Kristen di Purbalingga. Setelah majelis Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga menerima pengunduran diri Ds. Samah Soedarmadi dari 

jabatan  sebagai pendeta Gereja Kristen Jawa Purbalingga, pada tahun itu juga 

majelis Gereja Kristen Jawa Purbalingga memanggil pendeta baru yaitu Ds. 

Moerwitojo Asmowinangun.  

Ds. Moerwitojo Asmowinangun merupakan jemaat Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga. Pada waktu Ds. Moerwitojo Asmowinangun dipanggil 

menjadi pendeta, beliau merupakan guru sekolah dasar di Karang Sentul. 

Jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga telah mengenal pribadi Ds. 

Moerwitojo Asmowinangun sebelum beliau menjadi pendeta pribumi kedua di 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga.  

Meskipun Ds. Moerwitojo Asmowinangun dipanggil menjadi pendeta 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga di tengah-tengah jaman yang sangat 

memprihatinkan, ditambah lagi ibu Ds. Moerwitojo Asmowinangun sering 

terganggu kesehatannya beliau tetap tabah dan taat dalam pelayanannya 

sebagai pendeta.  Adapun gaji yang diberikan Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga pada waktu itu kepada Ds. Moerwitojo Asmowinangun hanya f 

50,- (uang Jepang). Dalam pelayanannya Ds. Moerwitojo Asmowinangun 

selalu naik sepeda dengan ban keras berkeliling mengunjungi jemaat Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga untuk melakukan pembinaan. ( Wawancara dengan 

Bpk. Wahyo Susapto pada tanggal 20 Juni 2005).     

Masa yang suram ini membuat Gereja Kristen Jawa di Purbalingga 

mengalami kemunduran. Kelompok-kelompok Kristen di desa-desa banyak 



yang membubarkan diri. Kelompok-kelompok Kristen yang membubarkan 

diri antara lain; kelompok Kristen di Pasren, Gandekan, Gambarsari, 

Bojongsari, Karang Petir, dan Karang Moncol.  

Adapun sebab dari pengunduran ini, pada saat Jepang masuk ke 

Purbalingga kepercayaan kelompok-kelompok Kristen di desa-desa ini belum 

cukup kuat imannya, datanglah tekanan-tekanan yang keras dari pemerintah 

Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

juga tidak dapat melakukan pembinaan secara terang-terangan karena selalu 

diawasi oleh pemerintah Jepang. Pembinaan jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga dilakukan oleh majelis dan guru injil yang ada dengan 

mendatangi jemaat kerumah-rumah.(wawancara dengan Bpk. Soetardjo pada 

tanggal 5 Juni 2005).   

Kehidupan jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga, pada masa 

pendudukan Jepang pada umumnya kurang kuat bersaksi. Hal ini disebabkan 

karena Jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga merasa takut untuk 

melakukan Pekabaran Injil. Jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga tidak 

mendapatkan penganiayaan secara fisik dari pihak agama lain, hanya saja 

pada  waktu itu beredar kata-kata yang membuat jemaat takut untuk bersaksi. 

Misalnya “ Rasake siki landa wis ora ana, arep melu sapa siki “. (wawancara 

dengan Bpk. Wiryatno pada tanggal  14 Mei 2005). 

Kegiatan kerohanian Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa 

pendudukan Jepang dipusatkan pada hari Minggu. Hal ini disebabkan karena 

Jepang tidak memperbolehkan Gereja buka selain hari Minggu. Pelayanan 



Perjamuan kudus dilaksanakan tiga bulan sekali. Kegiatan kumpulan wulanan 

yang disebut bibstend tetap masih bisa diadakan dengan persetujuan Jepang. 

Ibadah Minggu diadakan tiap hari minggu jam 09.00 WIB dengan pengantar 

bahasa Jawa Krama. Apabila ada warga jemaat yang melakukan pemberkatan 

nikah, juga dilaksanakan pada hari minggu. 

Mendekati keruntuhan Jepang tahun 1945 tekanan yang dilakukan 

Pemerintah Jepang terhadap Gereja Kristen Jawa Purbalingga semakin keras. 

Setiap guru Injil yang hendak melayani kotbah, sebulan sebelum kotbah itu 

dibacakan, guru Injil harus mengirimkan kotbahnya ke kantor Kea Ki Kang di 

Purwokerto untuk diperiksa terlebih dahulu. Apabila kotbahnya tidak sesuai 

dengan kebijakan politik Jepang kotbah itu harus diganti dengan yang baru  

disesuaikan dengan politik pendudukan Jepang ( Marmoejoewono, 1966 :73). 

Pada tahun 1942 orang-orang Kristen Tionghoa memisahkan diri dan 

mendirikan Gereja Kristen Indonesia Purbalingga. Adapun salah satu sebab 

dari didirikannya Gereja Kristen Indonesia Purbalingga oleh orang Kristen 

Tionghoa terkait dengan penggunaan bahasa dalam kebaktian. Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga dalam setiap kebaktian menggunakan pengantar bahasa 

Jawa sehingga keturunan Tionghoa ini kurang memahaminya dan mendirikan 

gereja baru dengan pengantar bahasa Indonesia seperti yang terjadi didaerah 

lain. 

Perkembangan Gereja Kristen Jawa Purbalingga semenjak baptisan 

pertama tahun 1866 sampai 1942 terdiri dari orang-orang Jawa dan Tionghoa. 



Pertambahan jumlah orang Kristen Tionghoa terjadi dengan cukup pelan 

karena bertambahnya keturunan.  

Pada tahun 1920 orang Tionghoa yang bernama Josep Tan Tjwan Ling 

pernah menjabat sebagai majelis Gereja Kristen Jawa Purbalingga. 

Perkembangan gereja dalam kalangan bangsa Tionghoa di Purbalingga mulai 

nampak pada tahun 1936. Pada tahun 1936 di Purwokerto ditempatkan 

seorang guru Injil Tionghoa yang bernama Go Eng Tjoe. Beliau sering 

mengabarkan Injil ke Purbalingga. 

Pada tahun 1940 datanglah utusan Zending yang bertugas untuk 

mengabarkan berita kesukaan khusus kepada orang-orang Tionghoa. Ds. A.F. 

J. Pieron dibantu oleh Khe Bie Liong. Oleh karena terganggu dengan 

kesehatannya Khe bie Liong tidak dapat meneruskan pekerjaannya sebagai 

Pekabar Injil. 

Pada tahun 1942 bersama dengan orang-orang Eropa lain, Ds A.F.J. 

Pieron di internir oleh Jepang. Sebagai gantinya datanglah sdr. Siem Tjien Hia 

dan Khe Im Liong yang kemudian ditahbiskan menjadi pendeta Gereja 

Kristen Indonesia Purbalingga. Tidak berapa lama Ds. Khe Im Liong 

dipindahkan ke Tegal dan Pendeta Gereja Kristen Indonesia Purbalingga 

digantikan oleh sdr. Liam Ban Kwie. 

Meskipun orang-orang kristen Tionghoa dan Jawa di Purbalingga telah 

berpisah namun ikatan hati antar keduanya masih sangat kuat. Dengan bahu-

membahu Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia di Purbalingga 



menyebarkan berita kesukaan di Purbalingga. Dimulai 1 September 1943 

Gereja Kristen Indonesia sudah dewasa dengan majelis gerejanya sendiri. 

  

B. Sikap Gereja Kristen Jawa ( GKJ ) Purbalingga Terhadap Pendudukan 

Jepang Tahun 1942-1945 

  Kedatangan Jepang di Indonesia pada umumnya dan khususnya di 

Purbalingga disambut dengan cukup baik oleh masyarakat Purbalingga. 

Propaganda yang dilakukan oleh Jepang sebelum Jepang masuk ke Indonesia 

berhasil dengan baik. Rakyat Indonesia berharap bahwa dengan datangnya 

Jepang ke Indonesia kolonial Belanda akan berakhir. Di samping itu rakyat 

juga terpengaruh oleh propaganda bangsa Jepang yang mengaku sebagai 

saudara tua bangsa Indonesia dan punya tanggung jawab untuk melepaskan 

saudara muda dari penjajahan Belanda. 

  Pada awalnya rakyat cukup simpatik dengan kedatangan Jepang. 

Lama – kelamaan sebagai akibat dari perlakuan tentara Jepang terhadap rakyat 

Indonesia yang kejam, bahkan lebih kejam dibandingkan kolonial Belanda 

timbul rasa benci dihati rakyat kepada Jepang. 

1. Sikap Gereja Sebagai Organisasi 

 Menanggapi keadaan dan kondisi politik saat pendudukan Jepang, 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga melakukan kebijakan-kebijakan yang 

tidak membahayakan kehidupan gereja dan jemaat. Sikap pemerintah 

Jepang yang mencurigai orang-orang Kristen dan Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga membuat gereja harus berhati-hati dalam bertindak. 



 Gereja Kristen Jawa Purbalingga sebagai organisasi cenderung 

bersikap mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Antara lain 

tidak menghalangi saat Jepang mengambil alih media-media Pekabaran 

Injil milik gereja. Gereja cenderung diam terhadap kebijakan pemerintah 

Jepang. 

 Saat pemerintah Jepang menutup gereja dan tidak 

memperbolehkan gereja dibuka selain minggu gereja menerima dengan 

hati lapang. Ketika pemerintah Jepang mengharuskan pendeta Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga menyerahkan isi kotbah ke kantor Kea Ki Kang 

untuk diperiksa dan disesuaikan dengan kebijakan politik Jepang, gereja 

juga mentaatinya.  

 Gereja Kristen Jawa Purbalingga, meskipun hidup dalam tekanan 

Pemerintah Jepang tetap berusaha melakukan pembinaan terhadap jemaat. 

Majelis dan guru-guru injil yang ada berkeliling ke rumah jemaat Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga untuk melakukan pembinaan. Oleh karena 

Jepang tidak memperbolehkan gereja dibuka pada hari selain Minggu, 

semua kegiatan kerohanian gereja dilakukan pada hari minggu setelah 

selesai ibadah minggu, seperti pemberkatan nikah, bibstend dan  

pemahaman alkitab..  

2. Sikap Gereja sebagai Pribadi Orang Percaya 

  Pandangan orang–orang Kristen di Purbalingga terhadap 

kedatangan Jepang berbeda - beda. Bagi orang-orang yang sudah 

mengetahui dan menerima cita-cita nasional pada mulanya bersikap positif 



terhadap kedatangan Jepang ke Purbalingga.  Mereka merasa bahwa 

tujuan dari kedatangan orang-orang Jepang ke Indonesia adalah untuk 

menghancurkan orang-orang Belanda bukan penduduk pribumi jadi 

mereka bersikap biasa saja.  

 Bagi sebagian orang Kristen ada yang  bersikap negatif terhadap 

kedatangan Jepang ke Purbalingga. Hal ini disebabkan mereka 

beranggapan bahwa Jepang sebagian besar beragama Budha, tentunya 

apabila Jepang masuk ke Purbalingga agama Budha hidup dan agama 

yang lainnya mati dan juga ada yang beranggapan bahwa Jepang sebagian 

beragama Islam, sehingga apabila Jepang masuk ke Purbalingga Islam 

tetap ada dan yang lainnya tentu akan musnah.  

 Anggapan-anggapan ini membuat orang-orang Kristen di 

Purbalingga terlebih jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga merasa kecil 

hati dan membayangkan bahwa kedatangan Jepang akan membunuhnya. 

Terlebih lagi jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga sering mendengar 

suara-suara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang 

menyatakan bahwa umat Kristen umumnya termasuk juga jemaat Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga merupakan anak buah Belanda. Oleh sebab 

itulah maka pada saat pertama kali tentara Jepang masuk ke Purbalingga 

orang-orang Kristen di Purbalingga termasuk jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga laksana ayam melihat burung rajawali.      

 



C. Kondisi Tenaga-Tenaga Pekabar Injil (evangelis)  Yang Ada di 

Purbalingga Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 

1. Tenaga Eropa 

  Sebelum Jepang masuk ke Purbalingga orang–orang Eropa 

termasuk para  pelayan gereja dan Zending, menduga bahwa mereka akan 

dibiarkan untuk meneruskan pekerjaannya. Sebaliknya orang-orang 

Jepang setibanya di Purbalingga bermaksud  hendak melenyapkan 

pengaruh Belanda dari  masyarakat Indonesia termasuk juga Purbalingga.  

 Segera setelah Jepang masuk ke Purbalingga militer Jepang   

menawan orang-orang Eropa yang ada di Purbalingga. Bulan mei 1942 

keluarga bangsa Belanda baik sipil maupun militer sudah mulai terkikis 

ditangkap dan ditawan oleh militer Jepang.  

 Ds. J. Verkuil, Dr. B.J. Esser, Ds. A.FJ. Pieron, Bomas dan guru-

guru dari sekolah H.C.S ditawan, hanya dokter Meedema yang baru 

ditangkap dan dimasukkan ke kam tawanan tahun 1943. (Wawancara 

dengan Bpk. Wiryatno pada tanggal 14 Mei 2005). 

 Orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang, pada waktu itu 

juga terpengaruh oleh ramalan jayabaya. Ramalan yang menyatakan 

bahwa tanah jawa akan dikuasai bangsa berkulit kuning seumur jagung, 

antara 3-4 bulan terdengar dari mulut ke mulut. Ramalan ini membuat 

orang-orang Belanda yang ada di penjara saat mulai masuk menanam 

jagung di pinggir penjara.  

2. Tenaga Pribumi 



 Pekabaran Injil di Purbalingga selain dilakukan oleh tenaga dari 

Eropa juga dikerjakan oleh orang-orang Indonesia.  Ditangkapnya para 

Zendeling dan tenaga Pekabaran Injil Eropa,  dengan sendirinya para guru 

Injil yang ada di Purbalingga menjadi terlantar. Guru-guru Injil yang ada 

di Purbalingga pada jaman Jepang diantaranya adalah Bpk. Ngiran Asah 

dan Bpk. Marmoejoewono yang melayani di Bobotsari, Bpk. 

Wahjoesoecipto, Bpk. Pilipus, Bpk. Markoen asah dan Bpk. 

Reksosoedarmo. ( Marmoejoewono,1966 :72). 

 Pada permulaan pendudukan Jepang ini keuangan gereja masih 

dipegang oleh orang Belanda dan masih mendapat subsidi dari pihak 

Zending. Dengan ditangkapnya orang-orang Belanda oleh Jepang kondisi 

keuangan gereja menjadi berkurang. Sekitar bulan mei 1942 persediaan 

uang untuk nafkah para Guru Injil habis, padahal mulai saat itu hubungan 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga dengan gereja di Rotterdam terputus.  

 Penderitaan ekonomi makin lama makin bertambah berat, barang-

barang yang dapat dijual semakin sedikit. Tekanan ekonomi ini menjadi 

pergumulan yang sangat berat bagi guru–guru Injil yang ada di 

Purbalingga, apakah mereka dapat terus mengabdi menjadi Guru Injil 

ataukah meninggalkan pelayanan mereka menjadi Guru Injil. Oleh karena 

beratnya kesulitan ekonomi ini tiada mengherankan apabila banyak Guru-

guru Injil yang meninggalkan pekerjaannya sebagai Guru Injil  dan 

mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan 

keluarganya. (Marmoejoewono,1966 : 71).   



 Selain tekanan ekonomi ini para Guru Injil juga harus berhadapan 

dengan militer Jepang yang selalu mengawasi kegiatan mereka dalam 

kegiatan Pekabaran Injil. Dalam kegiatan Pekabaran Injil ini para Guru 

Injil arus berhati-hati, mau tak mau para Guru Injil harus mengikuti 

kemauan/kebijakan pemerintah Jepang. Tidak sedikit Guru Injil yang 

terjebak dan masuk dalam perangkap dari reserse Jepang, hingga 

mengalami kesusahan. Seperti yang dialami oleh Siswosuwarno Guru Injil 

dari Sokaraja yang dipukuli oleh militer Jepang dan juga pak Marthin 

Dangin serta pak Siswo Guru Injil dari Purbalingga yang dipenjarakan 

oleh militer Jepang. (Marmoejoewono, 1966 :71). 

 

D. Kondisi Media Pekabaran Injil Yang Ada Di Purbalingga  Pada Masa 

Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 

  Kebijaksanaan pemerintah Jepang saat menduduki Purbalingga 

yang ingin menghapus bersih pengaruh Belanda, dilakukan dengan cara 

menghilangkan semua benda–benda yang mengingatkan orang akan kehadiran 

Belanda. Kebijakan pemerintah Jepang berpengaruh terhadap Media 

Pekabaran Injil milik Gereja Kristen Jawa Purbalingga. 

1. Bidang Pendidikan 

 Pada saat Pekabaran Injil memasuki kota Purbalingga, keadaan 

pendidikan di Purbalingga masih sangat rendah. Pemerintah Belanda pada 

waktu itu kurang memperhatikan pendidikan rakyat. Akibatnya tingkat 

buta huruf di Purbalingga masih sangat tinggi. Ditiap desa hanya 3 atau 4 



orang yang dapat menulis dan membaca. Mereka ini yang menjabat 

sebagai lurah, carik, tukang uang dan bau. 

 Kesadaran dari rakyat Indonesia yang menghendaki 

terselenggaranya sekolah mendesak pemerintah Belanda untuk mendirikan 

sekolah dimasing-masing Karesidenan. Pemerintah kewalahan dengan 

permintaan rakyat Indonesia yang menghendaki didirikannya sekolah-

sekolah. Hal ini dimanfaatkan oleh Zending untuk melakukan Pekabaran 

Injil melalui bidang Pendidikan. 

 Zending Gereformeerd mengajukan ijin ke pemerintah Belanda 

untuk mendirikan sekolah-sekolah Zending di Indonesia. Pemerintah 

Belanda bersikap mendukung didirikannya sekolah-sekolah Kristen di 

Indonesia. Pada tahun 1913 dibawah pimpinan nona J.A.A. Weeda di 

Purbalingga dibuka sekolah campuran anak Jawa dengan Tionghoa. 

Sekolah ini lambat laun mendapat perhatian penuh dari masyarakat 

Purbalingga. Dengan cukup pesat murid sekolah Zending ini menjadi 

bertambah banyak. Pada pertengahan tahun 1926 sekolah Zending ini 

diganti menjadi H.C.S yang dikepalai oleh guru Hanscamp. H.C.S pada 

waktu itu merupakan sekolah terbaik di Purbalingga. 

(Marmoejoewono,1966 : 54). 

 Utusan Pekabaran Injil pada waktu itu Dr. B.J. Esser senantiasa 

memperhatikan perkembangan sekolah ini. Dr. B.J. Esser mengirimkan 

anak-anak didiknya yang patut dan cakap menjadi guru ke Yogyakarta 

untuk dididik menjadi guru sekolah dan Guru Injil. 



 Selain H.C.S atas inisiatif dan kerja keras dari Guru Injil yang ada 

di Purbalingga, dan dengan dukungan dari Ds. Samah Soedarmadi yang 

menjadi pendeta Jawa Pertama di Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

didirikanlah sekolah Schakel School. Disamping Schakel School Dr.B.J. 

Esser dengan bantuan sdr. Sadijoen Siswopradijono membuka Sekolah 

Dasar di Mreden ( Penaruban). 

 Melalui sekolah-sekolah ini para Pekabar Injil berharap dapat 

menyebarkan berita kesukaan kepada masyarakat Purbalingga dengan 

baik. Anak-anak Jawa yang sekolah disekolah Zending diperkenalkan 

dengan Injil. Kegiatan Zending dibidang Pendidikan ini juga diharapkan 

sanggup memikat hati orang yang masih bersikap menolak terhadap 

Pekabaran Injil secara langsung. Sekolah-sekolah juga dirasa penting 

untuk memperkenalkan penduduk pribumi dengan peradaban Barat 

termasuk agama kristen. 

 Guru-guru Injil yang ditugaskan di sekolah-sekolah Kristen ini 

memiliki tanggapan yang sangat baik, dengan media Pekabaran Injil 

melalui bidang Pendidikan ini. Sekolah-sekolah Kristen didirikan sebagai 

sarana penunjang dalam kegiatan Pekabaran Injil. Disamping itu 

didirikannya sekolah-sekolah Kristen juga sebagai bentuk pelayanan kita 

kepada Tuhan Yesus Kristus. 

 Murid-murid sekolah yang menjadi jemaat Gereja Kristen Jawa 

mendapat bantuan keuangan dari gereja untuk membiayai sekolahnya. Hal 



ini secara tidak langsung memotivasi murid-murid dan orang tuanya yang 

belum menjadi jemaat gereja untuk masuk menjadi anggota gereja.    

 Dengan menggunakan media Pekabaran Injil lewat bidang 

Pendidikan ini guru-guru Injil di Purbalingga menyebarkan agama 

Kristen. Sekolah-sekolah dapat menjadi sarana Pekabaran Injil yang 

efektif di Purbalingga. 

 Perubahan kondisi politik di Indonesia pada tahun 1942 mengalami 

perubahan besar. Dengan begitu cepat militer Jepang memasuki daerah di 

Indonesia termasuk Purbalingga. Mulai tahun 1942 Purbalingga berada 

dalam kekuasaan pemerintah Jepang. Perubahan politik ini juga 

berpengaruh terhadap sekolah-sekolah Kristen. 

 Dibawah pemerintahan Belanda sekolah-sekolah Kristen di 

Purbalingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pada masa 

pendudukan Jepang ini sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah 

Jepang yang ingin menghapus bersih pengaruh Belanda, sekolah-sekolah 

Zending diambilalih oleh pemerintah Jepang tanpa memperhatikan latar 

belakang sekolah itu. Disitanya sekolah-sekolah kristen di Purbalingga 

oleh Jepang mengakibatkan Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga melalui bidang Pendidikan tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Bidang Kesehatan 

 Seperti halnya dibidang Pendidikan, pada bidang Kesehatan 

pengetahuan mesyarakat Purbalingga tentang Kesehatan juga masih 



sangat kurang. Ketahayulan juga masih sangat dominan dalam segala 

bidang kehidupan. Didalam adat, pernikahan dan pertanian masih 

berdasarkan perhitungan naptu dan pasaran seperi Pahing, Pon, Wage, 

Kliwon dan Manis. Selain itu masyarakat juga masih membeda-bedakan 

hari yang  baik dan hari yang tidak baik sesuai perhitungan Jawa. 

 Dalam bidang kesehatan masyarakat Purbalingga juga masih 

berdasarkan atas kegaiban. Munculnya penyakit dan hilangnya penyakit 

berhubungan dengan kekuatan gaib atau jin-jin yang menggangunya. 

Untuk menghilangkan penyakit masyarakat pergi kedukun-dukun.  

 Masuknya Pekabaran Injil ke Purbalingga juga merubah kebiasaan 

masyarakat Purbalingga dibidang Kesehatan. Didirikannya rumah sakit 

dan poliklinik-poliklinik di Purbalingga memberi pengetahuan yang baru 

tentang kesehatan pada masyarakat Purbalingga. 

 Pada tahun 1910 dengan melihat kondisi Pekabaran Injil di 

Purbalingga yang mengalami kemacetan. Gereja Rotterdam mengutus 

dokter Kristen yang bernama Dokter M. Van Stokkum ke Purbalingga 

untuk membuka rumah sakit sebagai sarana Pekabaran Injil. 

 Dr. M. Van Stokkum menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

untuk mendirikan rumah sakit. Beliau mendapatkan tanah didesa 

trenggiling seluas ha8± . Dengan bantuan tenaga-tenaga dari orang-orang 

Kristen di Purbalingga seperti, bpk Marthen Dangin, bpk. Hendrik Elifas, 

bpk. Benyamin Emprah serta bpk. Tir sebagai tukang kayu. Pembangunan 

rumah sakit ini dilakukan oleh mereka dengan bergotong royong . 



 Biaya pembangunan rumah sakit ini diperoleh dari gereja 

Rotterdam dan sumbangan dari jemaat Kristen di Purbalingga. 

Pembangunan rumah sakit ini dapat terselesaikan pada tahun 1913. 

Rumah Sakit Kristen ini dapat menampung 130 orang. Setelah 

pembangunan rumah sakit Trenggiling selesai tidak lama kemudian 

didirikannya balai pengobatan di Serang, poliklinik Penican, dan  

poliklinik Kalimanah. 

 Untuk mengisi karyawan atau pegawai rumah sakit dan poliklinik 

ini, diambil dari pegawai yang sebelumnya kerja dipabrik gula Bojong 

ditambah dengan beberapa orang Kristen yang cakap dalam kegiatan 

Pekabaran Injil. Misalnya, bpk. Tjatam Kartodiwirja, bpk.Kasiman, 

bpk.Bius, bpk.Kalam, bpk. Djojoprawiro, sdr. Siswo Waskito, sdr. Prisila 

Elifat, sdr. Rapen Zacharias, sdr. Kardi dan sdr. Azar. (Marmoejoewono, 

1966 : 51). 

 Dr. M. Van Stokkum memiliki sikap yang sangat baik dengan 

semua pegawai sehingga beliau benar-benar disenangi dan di segani oleh 

pegawai rumah sakit Trenggiling dan masyarakat umum. Akan tetapi 

berhubung dengan kelakuan pribadi Dr.M. Van Stokkum yang tidak 

sesuai dengan dasar Pekabaran Injil Zending, maka beliau dipindahkan ke 

Banyumas kota dan digantikan oleh Dr.W.L. Vegelesang dari Solo. 

 Rumah Sakit Trenggiling dan poliklinik-poliklinik Zending di 

Purbalingga terus dibanjiri oleh pasien. Sebagai direktur Rumah sakit 

Trenggiling Dr.W.L. Vegelesang merupakan seorang yang memiliki 



wibawa yang besar. Dalam menerima pegawai lebih mementingkan 

orang-orang Kristen. Di Rumah Sakit Trenggiling senantiasa diadakan 

asuhan-asuhan Kristen baik terhadap pegawai maupun pasien-pasien. 

 Kegiatan Pekabaran Injil melalui rumah sakit ini mengurangi rasa 

curiga masyarakat terhadap agama Kristen. Masyarakat yang pernah 

dirawat di Rumah Sakit Trenggiling merasa kagum terhadap sikap 

perawatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Kristen ini. Menurut 

pandangan masyarakat Purbalingga Rumah Sakit Kristen memiliki 

pelayanan yang lebih baik daripada pelayanan di Rumah Sakit 

Pemerintah. Di samping itu bagi warga jemaat gereja yang sakit dan 

dirawat dirumah sakit kristen, seluruh biaya ditanggung oleh gereja dan 

rumah sakit. Palayanan ini membuat masyarakat banyak yang termotivasi 

untuk menjadi anggota gereja guna mendapatkan subsidi dari gereja 

apabila sakit dan dirawat dirumah sakit kristen. (Wawancara dengan Ibu. 

Sri Mardjiati pada tanggal 11 Juni 2005). 

 Gereja Kristen Jawa Purbalingga senantiasa mengirimkan tenaga-

tenaga guru-guru Injil yang bertugas mengabarkan Injil diruang pasien. 

Guru-guru Injil ini antara lain. Bpk. Berman Filemon, Bpk. Ngiras Asah, 

Bpk. Rapen Zacharias dan Bpk. Bartolomeus Vasman. ( Marmoejoewono, 

1966 : 55). 

 Di Rumah Sakit Trenggiling dan poliklinik inilah hampir sebagian 

orang-orang awam yang menderita sakit untuk pertama kalinya berkenalan 



dengan Injil. Dirumah sakit ini mereka mengetahui berita kesukaan dan 

mengenal Tuhan yang belum mereka kenal. 

 Pekabaran Injil melalui bidang Kesehatan cukup efektif. Rakyat 

lambat laun tidak menaruh curiga terhadap Rumah Sakit Kristen. Rakyat 

yang dulunya beranggapan Rumah Sakit Kristen merupakan akal-akalan 

Belanda untuk menarik simpati penduduk pribumi, mulai kagum akan 

pelayanan yang dilakukan pegawai Rumah Sakit Kristen.  

 Oleh karena pelayanan yang sangat baik dari Rumah Sakit Kristen 

kecurigaan masyarakat berkurang. Banyak dari mereka yang sakit ketika 

berkenalan dengan berita kesukaan di Rumah Sakit ini menjadi percaya 

dan masuk kristen. Selain itu pegawai-pegawai Rumah Sakit Kristen yang 

dulunya tidak beragama kristen merasq simpatik terhadap pelayanan yang 

dilakukan orang-orang kristen di Rumah Sakit menjadi percaya dan masuk 

Kristen. ( Wawancara dengan Ibu. Sri Mardjiati pada tanggal 11 Juni 

2005).  

 Untuk membiayai Pelayanan di bidang kesehatan ini gereja 

mendapatkan subsidi sepenuhnya dari Zending. Oleh karena pendudukan 

Jerman atas Belanda pada tahun 1940, maka hubungan Zending dengan 

gereja Rotterdam menjadi terputus sehingga gereja tidak lagi mendapat 

subsidi dari Zending untuk membiayai pelayanan dibidang kesehatan ini.  

Keadaan ini bertambah parah pada saat Indonesia berada dibawah 

kekuasaan pemerintah Jepang tahun 1942-1945.  



 Politik pendudukan Jepang yang ingin menghapus bersih semua 

hal-hal yang berhubungan dengan Belanda direalisasikan dalam berbagai 

cara. Dua bulan setelah Jepang menduduki kota Purbalingga semua orang-

orang Belanda ditawan dan harta miliknya disita oleh pemerintah Jepang. 

( Wawancara dengan Bapak Wiryatno pada tanggal 14 Mei 2005). 

 Media Pekabaran Injil milik gereja seperti Rumah Sakit 

Trenggiling, Balai Pengobatan Serang, Penican dan Kalimanah karena 

dianggap milik Belanda diambil alih oleh Pemerintah Jepang. Media 

Pekabaran Injil ini dipakai oleh Jepang menurut kepentingannya. 

 Akibat pengambilalihan ini segala gerak Pekabaran Injil menjadi 

sangat sempit. Gereja tidak lagi dapat mengabarkan Injil melalui bidang 

kesehatan dengan leluasa. Meskipun Jepang mempertahankan dan 

mempekerjakan orang-orang Kristen yang menjadi pegawai rumah sakit, 

Pekabaran Injil di Rumah Sakit tidak dapat berjalan seperti biasanya, 

apabila direktur Rumah Sakit yang merupakan kaki tangan Jepang tidak 

mengijinkannya. 

3. Bidang Kolportase 

 Media Pekabaran Injil juga dilaksanakan dibidang kolportase yaitu 

penjulan buku-buku Kristen yang berkembang dengan pesat di 

Purbalingga. Melalui penjualan buku-buku Kristen ini Injil diperkenalkan 

kepelosok-pelosok desa.  Kolportir-kolportir menyampaikan dan menjual 

kepada masyarakat buku-buku Kristen dengan harga yang lebih murah 

daripada buku yang lain. Buku-buku yang dijual antara lain; Kitab Suci, 



bacaan-bacaan Kristen, koran Mardirahayu, harian Penabur dan majalah 

Warsitagama yang khusus untuk ilmu teologi. Pelayanan dibidang 

kolportase ini tidak bersifat komersil, tetapi merupakan sarana 

pemberitaan Injil. 

 Petugas-petugas kolportase ini sangat giat dalam kegiatannya, 

kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang awam yang 

berpendidikan rendah dan ingin mengabdikan dirinya untuk Pekabaran 

Injil. Tanpa dipungkiri kontak masyarakat desa Purbalingga dengan Injil 

pertama kali melalui kolportir-kolportir ini. Para kolportir ini sering 

disebut sebagai pembantu Pendeta. 

 Kolportir-kolportir yang ada di Purbalingga diantaranya; bpk. 

Joesoep Amadrawi. Bpk. Karjana, bpk. Madiran, bpk. Sechan, bpk. 

Djojopawiro, bpk. Joesoep, bpk. Darmo, bpk. Kromodiwijja, sdr. 

Jochanan dan sdri. Tirtanem. (Marmoejoewono, 1966:55). 

 Pekabaran Injil dibidang kolportase ini pada masa pendudukan 

Jepang tidak dapat berjalan lagi. Buku-buku yang dijual kebanyakan 

berhubungan dengan Belanda sehingga disita oleh Pemerintah Jepang. 

Majalah Pekabaran Injil seperti Mardiraharja, Penabur dan Warsitagama 

tidak dapat terbit lagi karena tidak mempunyai dana untuk 

menerbitkannya. 

 Sebelum Jepang masuk ke Purbalingga pelayanan dibidang 

kolportase ini disubsidi oleh Zending. Karena tenaga Eropa ditawan oleh 

Jepang dan putusnya hubungan dengan Gereja di Belanda terputus maka 



tidak ada lagi subsidi dan akhirnya Pekabaran Injil dibidang kolportase 

tidak berjalan lagi.    

 

 

E. ANALISIS 

1. Keakuratan Data 

  Dalam mencari  dan mengumpulkan data atau fakta untuk 

menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah. 

Penulis berusaha untuk dapat mendekati kebenaran fakta yang terjadi secara 

objektif. Penulis mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan atau 

dokumentasi dan teknik wawancara. 

Data-data yang penulis dapatkan merupakan hasil dari observasi 

penulis di Gereja Kristen Jawa Purbalingga.  Dengan dukungan dari Majelis 

dan pendeta Gereja Kristen Jawa Purbalingga saat ini, penulis dianjurkan 

untuk menghubungi beberapa jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga yang 

mengetahui tentang Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan 

Jepang tahun 1942-1945. 

Pada waktu penulis melakukan observasi di Perpustakaan Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga, penulis menemukan buku dengan judul “Benih 

Yang Tumbuh ; Satu Abad Gereja Kristen Jawa Purbalingga 1866-1966 “. 

Buku ini disusun oleh Ds. Marmoejoewono pendeta pribumi ketiga Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga. Ds. Marmoejoewono pada waktu Jepang memasuki 

kota Purbalingga sudah menjadi Guru Injil di Purbalingga. 



Dari buku ini, penulis mendapatkan fakta sejarah yang lengkap dari 

berdirinya Gereja Kristen Jawa Purbalingga tahun 1866-1966. Buku ini 

bersifat resmi karena disusun untuk memperingati satu abad berdirinya Gereja 

Kristen Jawa Purbalingga. Data-data yang ada dalam buku ini penulis uji 

kebenarannya dengan membandingkannya dengan buku lain yang 

berhubungan dengan permasalahan penulis. 

Selain membandingkannya dengan buku yang lain, penulis juga 

membandingkannya dengan hasil wawancara yang penulis lakukan. Dengan 

membandingkan data-data yang penulis peroleh baik dengan teknik 

kepustakaan dan teknik wawancara penulis menemukan data yang akurat.  

2. Hubungan antara Gereja, Jemaat dan Media Pekabaran Injil 

   Gereja merupakan kumpulan dari orang-orang yang percaya pada 

Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

merupakan perkumpulan dari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus 

Kristus, dengan tradisi Jawa dalam ibadahnya dan berada dalam wilayah 

Purbalingga. Gereja sebagai pribadi dapat diartikan sebagai anggota gereja 

dalam organisasi kegerejaan. Yang berarti jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, gereja lebih 

sering diartikan sebagai gedung atau rumah ibadah orang-orang kristen. Bagi 

orang-orang kristen, gereja diartikan sebagai diri orang percaya. Ini bahwa 

setiap pribadi orang  yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus adalah gereja. 



Gereja sebagai organisasi berdiri karena adanya perkumpulan 

orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini, membentuk jemaat-jemaat 

kristen. Sebagai organisasi dalam Gereja Kristen Jawa terdapat tiga jabatan 

gereja yaitu pendeta, penatua dan diaken. Pendeta menjabat sebagai Imam 

yang bertugas untuk memimpin ibadah. Penatua menjabat sebagai Nabi  yang 

bertugas untuk memerintah kehidupan gereja dan pelayanan yang bersifat 

kerohanian. Diaken menjabat sebagai Rasul yang bertugas untuk melayani 

jemaat dan masyarakat umum. Jabatan-jabatan dari gereja ini merupakan 

simbol dari jabatan Tuhan Yesus sebagai Imam, Nabi dan Rasul. 

Gereja dan jemaat mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan 

Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 : 19-20, Gereja diberi tugas dan 

tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridNya 

dan membaptisnya dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus.  

Dalam kegiatan Pekabaran Injil, media Pekabaran Injil merupakan 

salah satu cara untuk melaksanakannya. Media Pekabaran Injil yang dipakai 

oleh lembaga-lembaga Zending mampu memikat hati masyarakat Indonesia. 

Dalam melaksanakan Pekabaran Injil Zending menggunakan metode dibidang 

Pendidikan, bidang Kesehatan dan Kolportase. 

Media Pekabaran Injil melalui sekolah-sekolah Kristen, rumah 

sakit Kristen dan penjualan buku-buku kristen merupakan cara yang tepat 

untuk menyebarkan Injil. Kondisi media Pekabaran Injil yang didirikan 

lembaga Zending sebagai sarana Pekabaran Injil pada masa pemerintahan 

Belanda dan Jepang  berbeda-beda. 



Pada masa pemerintahan Belanda media Pekabaran Injil mendapat 

dukungan dari pemerintah Belanda. Dengan dukungan ini sekolah-sekolah 

Kristen dan rumah sakit Kristen mampu berdiri dan menjadi sekolah dan 

rumah sakit terbaik.  

Sekolah dan rumah sakit kristen juga menjadi saluran berkat bagi 

bangsa Indonesia. Saat sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen berdiri di 

Purbalingga pendidikan dan kesehatan masyarakat masih sangat rendah. 

Pemerintah Belanda kurang memperhatikan Pendidikan dan Kesehatan 

masyarakat umum. 

Ketika sekolah dan rumah sakit ini berdiri di Purbalingga 

masyarakat Purbalingga menanggapinya dengan hati senang. Sekolah dan 

rumah sakit kristen dibiayai oleh Zending. Guru-guru dan tenaga kesehatan 

diambil dari pemuda-pemudi gereja yang memiliki kemampuan dan mau 

untuk melakukan pelayanan. Zending dengan bekerjasama dengan gereja 

mengirim pemuda-pemudi yang cakap untuk belajar baik sebagai guru 

maupun tenaga kesehatan. Pemuda-pemudi ini juga diberi pendidikan dasar 

teologi agar dapat menyebarkan Injil Tuhan dalam kegiatan mereka. 

Jemaat gereja yang sekolah di sekolah kristen dibiayai oleh gereja 

dan sekolah. Di rumah sakit kristen juga apabila ada jemaat gereja yang sakit, 

biaya pengobatan ditanggung oleh gereja dan rumah sakit. Hal ini membuat 

rakyat umum yang kesulitan dalam bidang ekonomi termotivasi untuk 

memperbaharui kehidupannya dengan menjadi anggota gereja. 



Pada masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah dan rumah sakit 

kristen di Purbalingga diambil alih oleh pemerintah Jepang. Sekolah-sekolah 

dan rumah sakit kristen pada masa pendudukan Jepang dijadikan alat 

propaganda oleh pemerintah Jepang. Meskipun guru-guru dan tenaga 

kesehatan tetap dipekerjakan, mereka tidak dapat leluasa untuk mengabarkan 

Injil karena tidak adanya dukungan dari pemerintah.  

Jika kita membandingkan kondisi sekolah-sekolah dan rumah sakit 

kristen pada masa pendudukan Jepang dan pemerintahan Belanda, kita dapat 

menyimpulkan bahwa; dukungan pemerintah, gereja dan jemaat sangat 

dibutuhkan untuk kemajuan sekolah-sekolah dan rumah sakit kristen. Sebagai 

sarana media Pekabaran Injil sekolah-sekolah dan rumah sakit kristen harus 

benar-benar memiliki kualitas yang baik.  

Pada masa pemerintahan Belanda, berkat dukungan dari 

pemerintah, gereja dan jemaat sekolah dan rumah sakit kristen di Purbalingga 

mampu menjadi sekolah dan rumah sakit terbaik, tentunya karena pelayanan 

dan prestasinya. Melalui sekolah dan rumah sakit kristen ini orang-orang 

awam diperkenalkan pada agama kristen dan banyak dari mereka yang 

menjadi kristen. 

Pada masa pendudukan Jepang, karena tidak adanya dukungan dari 

pemerintah sekolah-sekolah dan rumah sakit kristen tidak dapat menjadi 

media Pekabaran Injil. Sekolah dan rumah sakit kristen karena dianggap milik 

Belanda diambil alih oleh Jepang. Akibatnya mutu dari sekolah dan rumah 

sakit kristen menurun. Gereja dan jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga 



juga tidak dapat berbuat banyak, gereja dan jemaat hidup dalam tekanan keras 

pemerintah Jepang.      

Media Pekabaran Injil pada masa pendudukan Jepang mengalami 

kemacetan. Seandainya sekolah-sekolah dan rumah sakit kristen tidak diambil 

alihpun gereja akan mengalami kesulitan yang sama. Selama ini sekolah dan 

rumah sakit kristen dibiayai oleh Zending. Akibat ditawannya tenaga-tenaga 

Zending ini, maka hubungan Gereja Kristen Jawa Purbalingga dengan 

lembaga Zending terputus. Untuk membiayai sekolah dan rumah sakit kristen 

Gereja akan mengalami kesilitan. Meskipun kesadaran jemaat memberikan 

persembahan mulai nampak, namun keadaan jemaat gereja Kristen Jawa 

Purbalingga sendiri dalam kesulitan., banyak dari jemaat yang tidak 

mempunyai pakaian. Seperti kebanyakan masyarakat umum pada waktu itu 

jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga juga menggunakan pakaian yang 

terbuat dari kain karung dan banyak dari mereka yang terkena kudis. 

(Wawancara dengan ibu Djurijah). 

3. Peran Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang tahun 

1942-1945 terhadap Masyarakat Purbalingga 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang 

tidak banyak berbuat  untuk masyarakat Purbalingga. Politik pendudukan 

Jepang yang selalu mengawasi, melarang gereja dibuka selain hari minggu dan 

mengambil alih media Pekabaran Injil milik gereja, melumpuhkan kegiatan 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga.  



Sebelum Jepang masuk  ke Purbalingga Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga menjadi saluran berkat bagi masyarakat Purbalingga. Sekolah-

sekolah kristen, rumah sakit kristen dan poliklinik-poliklinik yang ada sangat 

membantu masayrakat Purbalingga.  Masyarakat menikmati pendidikan dan 

belajar tentang kesehatan. Di samping itu dengan penjualan buku-buku kristen 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga, secara tidak langsung memberikan 

pengetahuan barat pada masyarakat umum.  

 Gereja Kristen Jawa Purbalingga juga bersama dengan masyarakat 

Purbalingga aktif untuk membangun kota Purbalingga. Pelayanan diakonia 

yang membantu orang-orang kurang mampu di Purbalingga dan memberikan 

beasiswa untuk siswa teladan merupakan bukti kepedulian gereja terhadap 

masyarakat Purbalingga. 

Peran Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan 

Jepang tidak dapat berbuat banyak untuk masyarakat umum. Tekanan keras 

dari pemerintah Jepang membuat gereja harus patuh pada pemerintah. Sebagai 

pribadi orang percaya jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga bersama 

dengan masyarakat Indonesia ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa 

Indonesia. 

4. Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Gereja Kristen Jawa Purbalingga  

a. Dampak Negatif 

Pendudukan Jepang di Purbalingga membuat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga hidup dalam masa suram. Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

tidak diijinkan buka selain hari minggu. Media Pekabaran Injil dan harta 



milik tenaga Zending diambil alih oleh pemerintah Jepang sehingga 

Pekabaran Injil melalui media tersebut macet. Tenaga-tenaga Zending 

ditawan sehingga gereja mengalami kegoncangan. Hubungan Gereja 

Kristen Jawa dengan gereja di Belanda terputus, sehingga tidak mendapat 

subsidi lagi dari gereja Belanda. Orang-orang kristen di Purbalingga 

ketakutan. Banyak dari jemaat Gereja Kristen Jawa Purbalingga yang 

meninggalkan imannya karena tekanan yang keras dari militer Jepang dan 

masyarakat Indonesia. Akta-akta milik gereja yang berbahasa Belanda 

dibakar. 

b. Dampak Positif 

Tekanan keras dari Jepang juga membawa dampak positif terhadap 

kehidupan bergereja Gereja Kristen Jawa Purbalingga. Putusnya hubungan 

dengan Zending memaksa gereja untuk benar-benar mandiri. Meskipun 

Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada saat Jepang masuk ke Purbalingga 

telah memiliki majelis dan pendeta sendiri namun peran dari tenaga 

Zending masih besar sehingga pendeta pribumi kalah wibawa. Ditawannya 

tenaga Zending ini mau tak mau memaksa jemaat untuk mengikuti 

pendetanya. 

Keadaan yang sulit ini memaksa jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga untuk berorganisasi sendiri dan jemaat menjadi sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai jemaat baik dalam hal keuangan maupun 

Pekabaran Injil.     

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Kondisi Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa pendudukan Jepang  

sangat memprihatinkan. Bersamaan dengan kedatangan Jepang ke 

Purbalingga pendeta Gereja Kristen Jawa Purbalingga Ds. Samah 

Soedarmadi karena alasan keluarganya yang sering menjadi penghalang 

dalam pelayanannya mengundurkan diri dari jabatan sebagai pendeta.  

2. Kebijakan politik pendudukan Jepang di Indonesia untuk menghapus 

bersih pengaruh Belanda mempengaruhi kehidupan Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga. Gereja dijadikan alat propaganda Jepang. Gereja tidak boleh 

dibuka selain hari minggu. Semua kegiatan kerohanian diadakan setiap 

hari minggu. 

3. Tekanan keras dari pemerintah Jepang membuat orang-orang Kristen di 

Purbalingga ketakutan. Kelompok-kelompok Kristen yang sudah terbentuk 

membubarkan diri, seperti kelompok Gandekan, kelompok Pasren, 

kelompok Gambarsari, kelompok Bojongsari, kelompok Karang Petir dan 

kelompok Karang Moncol.  Gereja tidak dapat melakukan pembinaan 

secara efektif, karena tenaganya kurang akibat ditawannya tenaga-tenaga 

Eropa oleh Jepang. 

4. Kondisi keuangan Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada masa 

pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan Gereja 



tidak lagi mendapat subsidi dari Zending akibat putusnya hubungan 

dengan gereja Rotterdam.  

5. Kondisi tenaga Pekabaran Injil dari Eropa yang ada di Purbalingga pada 

masa pendudukan Jepang di masukkan dalam kam tawanan oleh Jepang.  

Guru-guru Injil pribumi juga terlantar karena kondisi keuangan gereja 

kosong. Guru Injil Purbalingga juga ada yang dipenjarakan oleh 

pemerintah Jepang. 

6. Sikap Gereja Kristen Jawa Purbalingga pada umumnya mengikuti 

kebijakan pemerintah. Meskipun gereja mendapat kesulitan, namun gereja 

tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Gereja sebagai organisasi 

menganggap bahwa pemerintah adalah wakil Allah.  

7. Media pekabaran Injil pada masa pendudukan Jepang tidak dapat berjalan 

dengan baik. Media Pekabaran Injil milik gereja diambil alih oleh Jepang 

dan dijadikan alat propaganda Jepang. 

8. Pada masa pendudukan Jepang ini, Gereja Kristen Jawa Purbalingga 

benar-benar menjadi gereja yang mandiri. Jemaat Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga sadar, bahwa mereka sanggup untuk berjalan sendiri tanpa 

bantuan Zending dan jemaat sadar akan tanggung jawabnya baik dalam hal 

keuangan maupun Pekabaran Injil. Pada masa pendudukan Jepang ini pula 

gereja mengangkat Ds. Moerwitojo Asmowinangun menjadi pendeta 

pribumi di Gereja Kristen Jawa Purbalingga menggantikan Ds. Samah 

Soedarmadi. 

 



B. Saran 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran. 

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hendaknya dalam mengambil 

kebijakan politiknya tidak membedakan antara golongan satu dan yang 

lain.  

2. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga atau instansi lain, 

menyusun buku-buku tentang sejarah lokal, baik ekonomi, politik, budaya, 

pertahanan dan keamanan serta agama yang ada di daerahnya. 

3. Gereja Kristen Jawa Purbalingga sebagai organisasi membuat arsip, 

sehingga apabila diadakan penyusunan sejarah Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga lebih mudah dalam pencarian data. 

4. Dengan mengingat suasana yang terjadi pada masa pendudukan Jepang,  

antara Pendeta, Penatua, Diaken dan Jemaat hendaknya saling mendukung 

dalam pelayanan gereja. 

5. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak 

melebihi kekuatan kita. Jika kita tabah Tuhan akan memberikan kita jalan 

keluar dan sesuatu yang sangat indah. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan 

pembaca yang budiman. Tuhan memberkati  

 

  

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Akira Nagazumi, 1988. Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan 

Jepang. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 

Arifin Bey. Dr. Pendudukan Jepang di Indonesia, Suatu Ungkapan Berdasarkan 

Dokumentasi Pemerintah Belanda. Jakarta : PT. Kesaint Blanc Indah Corp  

Auwjong Peng Koen dengan bantuan Drs.F.J.E. Tan. 1957. Perang Pasifik 1941-

1945. Jakarta : Kengko 

Bank. Jan . 1999.  Katolik di Masa Revolusi Indonesia. Terjemahan. Picolette F 

Ratih. Jakarta  

Berkhof. H. Dr. 1956. Sedjarah Geredja. Djakarta : BPK Kwitang 22 

Budi Utomo. Cahyo. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia ; Dari 

Pergerakan Sampai Kemerdekaan. Semarang : IKIP Semarang Press 

De Jonge. 1989. Sejarah Gereja. Jakarta : BPK Gunung Mulia 

Enklaar. H. 1986. Sejarah Gereja Ringkas. Jakarta : BPK Gunung Mulia 

Gottschalk. Louis. 1975. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusato. 

Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia 

Kruger, Th Muller. 1959. Sejarah Gereja di Indonesia. Jakarta : BPK Gunung 

Mulia 

Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol : Studi Tentang Perubahan Sosial 

di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta : Gramedia 

Majelis GKJ Margojudan Sala. 1966. Peringatan 50 tahun 1916-1966 Djemaat 

Margojudan Surakarta. Tidak diterbitkan 



Majelis GKJ Purbalingga. 1993. Panduan Pentahbisan Pendeta Gereja Kristen 

Jawa Purbalingga. Tidak diterbitkan 

Makmun Salim. Drs. 1971. Ichtisar Sedjarah Perang Dunia II. Jakarta : 

Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat sejarah ABRI 

Marmoejoewono. 1966. Benih Yang Tumbuh, Satu Abad Gereja Kristen Jawa 

Purbalingga. Tidak diterbitkan. 

Nio Joe Lan. 1962. Djepang Sepandjang Masa. Jakarta : PT Kinto 

Notohamidjojo. 1951. Iman Kristen dan Politik. Jakarta : BPK Kwitang 22 

Rullmann sr, Ds. J.A.C.  Zending Gereformeerd Di Djawa Tengah. Baarn: 

Zendingscentrum Gereja – Gereja Gereformeerd    

Sagimun,MD. 1985. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang. 

Jakarta: Inti Idayu Press. 

Sumarmo, AJ. 1991. Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaa Indonesia. 

Semarang: IKIP Semarang Pres 

Syamsudduha. 1987. Penyebaran dan Perkembangan Islam Katolik dan Protestan 

di Indonesia. Surabaya : Usaha Nasional 

Van Den Berg, Kroeskamp dan P. Simanjuntak. 1951. Dari Panggung Peristiwa 

Sejarah dunia. Jakarta: J.B. Wolters Groningen 

Van Den End. 1980. Sejarah Gereja di Indonesai Tahun 1500-1860. Jakarta : 

BPK Gunung Mulia 

Van Den End dan J. Weitjens, S.J. 2000. RAGI CARITA 2 Sejarah Gereja di 

Indonesia 1860-an – Sekarang. Jakarta : BPK Gunung Mulia 



Van Den End, Dr. Th.   Harta Dalam Bejana : Sejarah Gereja Ringkas.  Jakarta : 

BPK Gunung Mulia   

Widyapranawa. SH.Dr. Benih Yang Tumbuh; Suatu Survey Mengenai Gereja-

gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah. Lembaga Studi dan Penelitian 

DGI dan Komisi Studi dan Penelitian Sinode GKI Jateng. 

 

Artikel 

Benih Yang Tumbuh: Suatu Survey Mengenai Gereja – Gereja Kristen Indonesia 

Jawa Tengah di susun  oleh Dr. S.H. Widyapranawa yang di 

persembahkan untuk Lembaga studi dan Penelitian D.G. I dan KomsiStudi 

dan Penelitrian Sinode G.K.I Jawa Tengah 

Lahirnya Gereja – Gereja Di Lingkungan Sinode Gereja – Gereja Kristen 

Indonesia Jawa Tengah di susun oleh Deputat studi dan Theologia Sinode 

GKI Jawa Tengah   

Peresmian Gedung Gereja dan Gedung Serbaguna Gereja Kristen Jawa 

Purwokerto. 3 Februari 1998 

Wawancara  

1. Wawancara dengan Ibu Sri Mardijati 

2. Wawancara dengan Bpk. Wiryatno 

3. Wawancara dengan Bpk. Sayidi Haryanto 

4. Wawancara dengan Ibu. Djurijah 

5. Wawancara dengan Bpk. Soetardjo 

6. Wawancara dengan Bpk. Wahjo Soesapto  



 


