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ABSTRAK 

Relasi antara agama dan budaya menjadi suatu terma yang penting untuk 

di kaji lebih mendalam seperti halnya yang diusung oleh Gus Dur dengan istilah 

“pribumisasi Islam” dan juga pater Huub J.W.M Boelaars dengan istilah 

“Indonesianisasi Gereja”. Gagasan pribumisasi agama yang diusung oleh 

keduanya merupakan hasil kerja kreatif dalam merespon relasi antara agama dan 

budaya dalam konteks Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji 

mengenai konsep pribumisasi Islam dan Indonesianisasi Gereja dan persamaan 

dan perbedaan pemikiran keduanya dalam kacamata studi agama normativitas dan 

historisitas (Amin Abdulah). 

Agar dapat dideskripsikan secara sistematis terkait dengan terma 

Pribumisasi Agama: Komparasi Pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M 

Boelaars tersebut, maka peneliti menggunakan metode ilmiah di mana penelitian 

ini mengaplikasikan jenis penelitian pustaka (library research). Hal mana 

penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pun demikian metode yang 

digunkan dalam penelitian ialah dengan menelaah data primer dan data sekunder, 

yang membahas mengenai pemikiran Gus Dur dan Boelaars terkait dengan 

pribumisasi agama. 

Berdasarkan data yang didapat menurut berbagai sumber di atas, maka 

menghasilkan analisis ataupun simpulan antara lain ialah, konsep pribumisasi 

agama yang di usung oleh Gus Dur adalah hasil kerja kreatif dalam meramu aspek 

normatif agama (al-Qur’an) dengan aspek historisitas agama (budaya lokal) 

dengan metode ijtihad guna meng-counter gejala “arabisasi”. Sedangkan Boelaars 

dalam mengusung konsep pribumisasi agama dilandasi oleh aspek normatif agama 

(Injil dan Konsili Vatikan II), dalam menilik faktor historis agama di mana Gereja 

telah terbuka dalam melihat kebudayaan di Indonesia. Dalam konsepsinya 

tersebut Boelaars menggunakan metode inkulturasi. Kemudian persamaan 

persamaan dari konsep keduanya ialah di mana Gus Dur dan Boelaars 

mengggunakan metode reinterpretasi teks normatif dengan melihat faktor 

kontekstual yang mana merupakan wilayah dari sisi historitas agama. Sedangkan 

perbedaan konsep pribumisasi agama yang disusung keduanya terlihat dari latar 

belakangnya, di mana Gus Dur dilatar belakangi oleh fenomena sosial masyarakat 

muslim yang memakai atribut budaya Arab “arabisasi” seperti penggantian kata 

“ahad” untuk mengganti hari “minggu” dan lain sebagainya, sedangkan Boelaars 

di latar belakangi oleh tugas misionaris untuk mewartakan agamanya (sisi 

normatifnya), beserta menghilangkan stigma negatif tehadap misionaris yang 

dianggap terkait erat dengan misi kolonial. Misalnya seperti anggapan terhadap 

Gereja yang terkait dengan misi kolonial. 

Kata Kunci : Pribumisasi agama, Pribumisasi Islam, Indonesianisasi 

Gereja, Normativitas, Historisitas. 
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MOTTO 

“Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa adanya perbedaan” 

(Gus Dur) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan komposisi etnis yang 

sangat beragam. Hal tersebut bila ditinjau dengan berbagai sudut pandang-

geologis, historis, dan budaya Indonesia merupakan negara yang 

kompleks. Di Indonesia tumbuh dan berkembang berbagai macam  ras, 

suku bangsa, bahasa, dan agama. Oleh karena itu para Founding Father 

mencanangkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi 

satu). 1  Adapun dari semboyan tersebut para Founding Father 

mengandaikan terciptanya suasana kerukunan di atas keberagaman, 

keanekaragaman, dan interaksi dialogis diatas perbedaan.  

Kemajemukan bangsa Indonesia, juga disebabkan hampir semua 

agama-agama besar, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, 

Buddha dan Konghucu hidup di negeri ini. Di sisi lain, masyarakat 

Indonesia juga terdiri dari beragam suku, etnis, budaya dan bahasa. Bentuk 

negara kepulauan juga menyebabkan penghayatan dan pengalaman 

keagamaan bangsa ini unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.2 

 
1 Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan, 

ceakan IX, 2001), hlm. 3 
2 M. Irfan Riyadi dan Basuki, Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 1. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Furnival menunjukkan bahwa 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yaitu suatu 

masyarakat yang terdiri atas beberapa elemen yang hidup secara individu 

tanpa adanya pembauran antar sesama dengan wadah politik yang 

berbeda-beda. Sistem politik multikultural masyarakat Indonesia tidak 

didasarkan kesepakatan bersama (common will), padahal masyarakat 

Indonesia adalah mayarakat yang multikultur dengan berbagai budaya 

yang berbeda.3   

Dalam kehidupan sosial, perjumpaan agama dengan budaya tidak 

bisa dihindarkan dan secara tidak langsung dari keduanya akan saling 

berintegrasi, apabila mereka melanggar aturan atau tradisi yang ada maka 

akan menimbulkan sikap keagamaan yang sektarianistik yang pada 

giliranya menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan 

keagamaan. Perbedaan dalam memahami doktrin keagamaan akan memicu 

pula terjadinya gesekan pemahaman teks keagamaan dan sudah barang 

tentu akan menimbulkan konflik sosial dengan membawa isu agama. 

Fenomena seperti ini memberikan asumsi kepada kita bahwa problem 

yang dihadapi masyarakat dewasa ini adalah kekosongan otentisitas 

keagamaan, sehingga dua kubu antara kelompok kaum eksklusif yang 

cenderung puritan dan kaum inklusif yang cenderung moderat telah 

 
3  J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comprative Study of Burma and 

Nedherlands India (Woshington Square: New York University Press, 1957),hlm. 156. 
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berebut untuk mendifinisikan dan mengaktualisasikan agama masing-

masing dengan membangun basis teologi yang berbeda sebagai landasan 

pijakan aktifitasnya yang sama-sama mengklaim berasal dari teks-teks 

kitab sucinya.4 

Agama selalu diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk 

memberi arah kesadaran etika agar hasil budayanya lebih bermakna dan 

ideal. Sementara itu, agama membutuhkan  medium budaya agar keduanya 

selaras, sebab agama hanya bisa diwujudkan secara konkret dalam 

belantara kehidupan budaya. Kehidupan manusia selalu mencari makna. 

Pencarian makna ini penting sebagaimana kebutuhan mencari makan dan 

tempat tinggal, karena dalam kenyataannya makna kehidupan adalah 

kerinduan kepada Yang Maha Suci, ia merupakan kebutuhan manusia 

yang paling abadi. Melihat kenyataan di atas, agama berintegrasi dengan 

budaya yang ada.5 

Relasi antara agama dan budaya selalu menjadi tema yang menarik 

dalam sejarah peradaban umat manusia. Tidak jarang tegangan-tegangan 

terjadi dalam dinamika keduanya. Meski demikian, tegangan ini 

menghidupkan, sebab selalu mengajak umat beragama untuk mampu 

menempatkan diri dalam posisi yang tepat di antara keduanya. Dalam 

 
4  Kunawi Basyir, “Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi 

Gerakan Keagamaan di Indonesia”, Jurnal KALAM Vol. 11, No. 2, Desember 2017, hlm. 303.  
5  Kunawi Basyir, “Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi 

Gerakan Keagamaan di Indonesia”,  hlm. 300. 
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konteks sejarahnya, Indonesia pernah mengalami adanya stimulus-

stimulus agama yang datang dari luar, antara lain Islam dan Kristen. Sudah 

barang tentu kedua agama tersebut mengalami pergulatan yang berbeda-

beda dalam perjumpaannya dengan budaya lokal (pribumi) di Indonesia. 

Dalam perjumpaan dengan keduanya, sejatinya identitas budaya Indonesia 

terus-menerus dipertajam.6 

Kenyataan bahwasanya pluralitas budaya dari penganut agama 

memang tidak bisa dihindari ketika agama tersebut telah tersebar ke 

wilayah yang begitu luas dengan latar belakang kultural budaya lokal 

(pribumi). Kuat atau lemahnya budaya yang telah mengakar sebelumnya 

akan sangat menentukan terhadap konsistensi atau seberapa kuat ajaran 

agama yang universal mencapai realitas sosial budaya lokal.7 

Dengan demikian, baik agama maupun budaya tidak terelakan 

mengalami proses perubahan atau dengan kata lain saling berintegrasi satu 

sama lain. Agama sebagaimana tercantum secara tekstual dalam kitab suci, 

kata demi kata tetap seperti keadaan semula. Namun demikian, ajaran 

agama harus dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan dalam tindakan 

yang nyata di kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi tertentu, 

 
6 Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa I, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 7. 
7 M Bambang, Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa (Yogyakarta: Adi Cita 

Karya Nusa, 1999), hlm. 19. 
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dengan begitu pemahaman yang didasari ajaran agama telah berintegrasi 

dengan kebudayaan yang ada.8 

Dalam wacana studi agama kontemporer, fenomena keberagamaan 

manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Seperti halnya yang 

dikemukakan oleh M. Amin Abdullah setidaknya ada dua pendekatan 

studi agama yakni Normatvitas dan Historisistas. Normativitas ialah 

ajaran wahyu yang dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat 

pendekatan doktrinal-teologis, sedang Historisitas ialah keberagamaan 

manusia ditelaah lewat pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang 

bersifat multi dan inter disipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, 

psikologis soisologis kulltural maupun antropologis. 9  Hal mana 

pendekatan tersebut merupakan landasan teroritik yang akan digunakan 

oleh penulis dalam menganalisis konsep pribumisasi agama menurut Gus 

Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars. 

Agar agama memerankan fungsinya menjadi dialektis konstruktif, 

perlu dikembangkan program reinterpretasi pesan-pesan agama. Dalil-dalil 

normatif yang ada pada tiap-tiap agama harus di-break down dalam bentuk 

teori-teori sosial yang dapat dipublikasikan. Atau lebih tepatnya harus 

dikontekstualisasikan  agar berfungsi historis, kekinian, dan membumi. Di 

 
8 Nur Kholiq, “Pribumisasi Islam Dalam Pespektif Gus Dur: Studi Kritis Terhadap Buku 

Islamku, Islam Anda, Islam Kita”, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 18. 
9 M. Amin Abdullah, Studi Agama, Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), hlm. 1. 
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sinilah peran para pemuka agama atau agamawan sangat dibutuhkan. 

Dengannya agama selayaknya berfungsi menafsirkan kenyataan hidup dan 

mengarahkan, artinya memiliki fungsi interpretatif dan fungsi etis.10 

Menurut Clifford Geertz, dalam membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan agama,  harus selalu ingat ide sentral tentang agama, yaitu 

pandangan hidup dan etos. Agama memuat ide dan kepercayaan-

kepercayaan tentang dunia dan satu kecenderungan untuk merasakan dan 

berbuat sesuai dengan ide kepercayaan ini. Kekhasan konsep Geertz 

tersebut adalah bahwa pandangan hidup dan etos itu selalu selalu saling 

terkait dan saling mendukung.11 

Secara sosiologis dewasa ini sudah berada dalam lingkaran 

globalisme dan pluralisme etnis dan agama, suatu keniscayaan sosial 

antropologis yang harus di terima. Perkembangan ini pada urutannya 

membuat para teolog, baik dari lingkungan Yahudi, Nasrani maupun 

Islam, merenung dan mengkaji kembali konsep misionarisme dan konsep 

monopoli keselamatan eskatologis di luar iman masing-masing. Kenyataan 

antropologis inilah barangkali yang ikut mengantar lahirnya sebuah 

klausul dalam Konsili Vatikan II bahwa di luar tradisi dan iman Kristiani 

 
10 Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 

25. 
11 Daniel L Pals, Seven Theories Of Religion, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 366. 
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juga terdapat keselamatan karena kasih Tuhan mengatasi batas-batas 

doktrin teologis.12 

Membahas mengenai agama dan masalah sosial budaya, pernah 

disinggung oleh Gus Dur dalam krtitiknya terhadap gejala “Arabisasi”. 

Tepatnya pada tahun 1980-an kritik itu dilontarkan oleh Gus Dur dengan 

tawaran konsepsi pemikirannya tentang “Pribumisasi Islam”. Ia meminta 

agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

kontekstual. Sehubungan dengan gagasannya tentang “Pribumisasi Islam” 

itu adalah sebagai upaya melakukan “rekonsiliasi” Islam dengan budaya 

setempat, agar budaya lokal itu tidak hilang. 13  Hal mana yang 

dimaksudkan Gus Dur tersebut ialah agama Islam bersumberkan Wahyu 

(Normativ) dan memiliki norma-normanya sendiri. Sedangkan budaya 

adalah produk manusia. Maka ia berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Perbedaan kedua hal tersebut tidak mengahalangi 

manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. 

Selain Gus Dur, ada juga tokoh agama Katolik yang juga 

membahas mengenai agama dan budaya yakni Pater Huub J.W.M 

Boelaars. Berangkat dari karyanya yang berjudul “Indonesianisasi dari 

Gereja Katolik di Indoesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia” yang mana 

 
12 Komaruddin Hidayat, dan Ahmad Gauz AF (ed), Passing Over Melintasi Batas Agama, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 204-205. 
13 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 

2006), hlm. xxix 
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ia susun selama 12 tahun berkarya di Indonesia dari tahun 1974-1982. 

Karya ini merupakan disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas 

Katolik Brabant Belanda.14 Di dalam buku karya Huub J.W.M Bolaars 

tersebut membahas proses perubahan dari Gereja Katolik di Indonesia 

menjadi Gereja Katolik Indonesia. Ia menyadari bahwasanya Gereja 

Katolik di Indonesia sedang berproses menuju sebuah kedewasaan Gereja 

semesta bercorak Indonesia.15 

Khas bagi umat Katolik di Indonesia, Pater Huub J.W.M Boelaars 

menjelaskan kiranya masih perlu dijelaskan arti “Katolisitas” yang 

sesungguhnya. Pertama: sifat “Katolik” Gereja itu pun dalam menjalani 

indonesianisasi atau proses pemribumian di seluruh Nusantara – memang 

meminta peneguhan dan pemantapan Gereja itu sendiri; akan tetapi jangan 

sampai menimbulkan sikap-sikap “golonganisme” atau bahkan ghetto 

yang ekslusif. 16  Dengan demikian, Pater Huub J.W.M Boelaars dalam 

karyanya tersebut bermaksud mengajak umat Katolik mempribumi 

menghayati iman Kristiani di Nusantara.17 

Setelah dijabarkan di atas tadi terkait pandangan dari Gus Dur 

mengenai pribumisasi Islam dan Pater Huub J.W.M Boelaasrs mengenai 

 
14 Huub J. W. M Boelaars, Indonesianisasi Dari Gereja Katolik di Indnonesia Menjadi 

Gereja Katolik Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 7. 
15 E. Martasudjita, “Inkulturasi Gereja Katolik di Indonesia: Problematik, Pengertian dan 

Teologi Inkulturasi”, Jurnal Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Vol. 5, 

No. 2, Oktober 2005, hlm. 127. 
16 Huub J. W. M Boelaars, Indonesianisasi Dari Gereja Katolik di Indnoenesia Menjadi 

Gereja Katolik Indonesia, hlm. 8. 
17 Huub J. W. M Boelaars, Indonesianisasi Dari Gereja, hlm. 10. 
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Indonesianisasi Gereja, merupakan interpretasi mereka terhadap teks 

agama dan budaya maka terlihat bahwasanya diantara kedua gagasan 

tokoh tersebut memfokuskan terma besar “Pribumisasi Agama”. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai “pribumisasi 

agama” dengan metode komparasi yang mana hal tersebut belum banyak 

dikaji oleh penelitian sebelumnya. 

Terma “pribumisasi agama” yang merupakan masalah dalam 

penelitian ini, mempunyai ke-unikan sendiri, hal tersebut di karenakan 

oleh fakta sosio-kultural historis di Indonesia yang sangatlah plural. Hal 

demikianlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah 

tersebut secara lebih mendalam. oleh sebab itu pentingnya penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui landasan dan alasan mengapa pentingnya dari 

kedua tokoh tersebut menggagas “pribumisasi agama” dalam khasanah 

pemikiran di Indonesia. 

Oleh karena itu fokus penulis dalam tema penelitian ini ialah, 

dengan mengangkat judul “Pribumisasi Agama: komparasi pemikiran Gus 

Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars dalam Perspektif Studi Agama 

Normativitas dan Historisitas (M. Amin Abdullah)”. 

Mengapa pribumisasi karena menurut hemat penulis, tema Teologi 

pribumisasi atau teologi indigenisasi merupakan suatu usaha teologi yang 

menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Dimana tidak mengekspor 

kebudayaan baru, melainkan meramu kebudayaan lokal atau meramu suatu 
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teologi yang seluruhnya bersifat pribumi berdasarkan kebudayaan, filsafat 

dan cara berfikir mereka sendiri.18   

Hal tersebut di atas senada dengan gagasan Gus Dur yang ia sebut 

dengan Pribumisasi Islam dalam merespon fenomena sosial “arabisassi” 

yang sedang merebak di kalangan umat Islam Indonesia. sedangkan 

Boelaars dalam konsepsinya menggunakan istilah Indonesianisasi Gereja 

dengan maksud mengajak umat Katolik mempribumi menghayati iman 

Kristiani di Nusantara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

membatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Pribumisasi Agama menurut Gus Dur dan 

Pater Huub J.W.M Boelaars? 

2. Apa persamaan dan perbedaan gagasan pribumisasi agama 

menurut Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars dalam 

perspetif studi agama Normativitas dan Historisitas (M. Amin 

Abdullah)? 

 

 

 
18 Nur Kholiq, “Pribumisasi Islam Dalam Perspektif Gus Dur, hlm. 22. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui perbedaan 

dan pesamaan konsep pribumisasi agama yang digagas oleh Gus Dur dan 

Pater Huub J.W.M Boelaars dalam perspektif studi agama normativitas 

dan historisitas dalam kacama mata M. Amin Abdullah. 

Di sisi lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai pengayaan kajian-kajian pemikiran keagamaan terkait dengan 

pribumisasi agama dalam perspektif studi agama normativitas dan 

historisitas (M. Amin Abdullah). Adapun kegunaan lain dari hasil 

penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah tentang 

kajian agama dan budaya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian mengenai agama dan budaya ataupun yang berkaitan 

dengannya sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh 

sebab itu, penelitian ilmiah tentang tema agama dan budaya atau 

komparasi pemikiran tokoh  terkait dengan pribumisasi agama akan 

dipaparkan di bawah ini sebagai rujukan atau perbandingan dalam 

penelitian ini yang mana di antaranya ialah sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kholiq yang berjudul “Pribumisasi 

Islam Dalam Perspektif Gus Dur: Studi Kritis Terhadap Buku Islamku, 
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Islam Anda, Islam Kita”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa gagsan Gus Dur tentang Pribumisasi Islam merupakan sebuah 

konsep dalam memahami Islam. Yakni sebuah usaha menghadirkan 

wacana dalam khasanah pemikiran Islam di Indonesia. Pribumisasi Islam 

sebagai suatu konsep pembaharuan pemikiran keislaman terhadap usaha 

mempertahankan eksistensi nilai Islam yang universal dengan didialogkan 

dengan unsur-unsur budaya lokal tanpa menghilangkan nilai universal 

tersebut. Dengan kata lain Pribumisasi Islam dimaksudkan untuk 

melakukan rekonsiliasi Islam dengan budaya lokal agar saling besinergi 

dan berintegrasi. 19  Namun demikian dalam penelitan tersebut kurang 

dijabarkan terkait dengan metode yang di gunakan Gus Dur dalam 

merumuskan konsep Pribumisasi Islam itu sendiri, oleh sebab itu penulis 

mencoba untuk menjabarkan konsep pribumisasi Islam yang di usung oleh 

Gus Dur dalam penetian yang ini. 

Skripsi yang ditulis oleh Rufaidah yang berjudul “Epistemologi 

Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid”. Menyatakan bahwa Pribumisasi 

Islam yang di gagas oleh Gus Dur pada tahun 1980-an bertujuan untuk 

merumuskan Islam Nusantara yang bebas dari pengaruh budaya luar 

“Arabisasi”. Oleh sebab itu, perumusan Pribumisasi Islam cenderung 

mendialogkan antara Islam dan kebudayaan setempat agar saling 

berintegrasi. Adapun epistemologi pemikiran Pribumisasi Islam 

 
19 Nur Kholiq, “Pribumisasi Islam Dalam Pespektif,,,  hlm. 90-91. 
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Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berdasarkan sumber pengetahuannya 

yaitu, Gus Dur mengkonsepkan Pribumisasi Islam melalui metode burhani 

yang diperolehnya melalui perenungan terhadap realitas umat Islam di 

Indonesia.20 Adapun hasil dari penelitian tersebut terlihat dari konsep yang 

diusung oleh Gus Dur dalam merumuskan pribumisasi Islam. Namun 

demikian perbedaa yang ada dalam penelitian yang akan peneliti lakukan 

yakni terdapat pada terma besar komparasi pemikiran pribumisasi agama 

ialah anatara pribumisasi Islam dan Indonesianisasi Gereja yang diusung 

oleh Gus Dur dan Huub J.W.M Boelaars. 

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Asep Irwan yang berjudul 

“Pengaruh Inkulturasi Terhadap Pembentukan Identitas Keagamaan Pada 

Komunitas Jemaat GKJW Mojowarno”. Dari hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa praktik Inkulturasi yang terjadi dapat dilihat dari ritual 

wajib yaitu kebaktian yang menggunakan bahasa Jawa dan kidung-kidung 

Jawa sebagai puji-pujian dalam kebaktian. Adapun praktik inkulurasi juga 

terjadi pada ritual kebetan, keleman, dan unduh-unduh ketika musim 

tanam padi sampai musim panen. Identitas keagamaan jemaat GKJW 

Mojowarno adalah dengan tetap mempertahankan kebudayaan dan adat 

isiadat tradisi Jawa dalam praktik kehidupan keagamaan mereka. Identitas 

mereka dapat dikategorikan sebagai Kristen lokal atau Kristen tradisional. 

 
20 Rufaidah, “Epistemologi Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid”, (Surakarta: Skripsi 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018). 
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Identitas tersebut terbentuk dari proses inkulturasi yang terjadi sejak masa 

awal penyebaran Kristen di Jawa Timur. 21 Hasil penelitian tersebut ialah 

terlihat dari interpretasi inkulturasi Gereja yang diwujudkan dalam 

praktik-praktik peribadatan yang di lakukan di dalam GKJW Mojowarno, 

akan tetapi secara garis besar dalam penelitian tersebut agaknya kurang 

dijabarkan terkaiat dari konsep inkulturasi itu sendiri, oleh sebab itu 

peneliti mencoba untuk melengkangi kekurang tersebut dengan 

mengangkat terma konsep inkulturasi yang mana merupakan terma besar 

Indonesianisasi Gereja itu sendiri. 

Skripsi yang ditulis oleh Muryani yang berjudul “Agama dan 

Budaya: Praktik Inkulturasi Gereja dan Budaya Jawa di Gereja Katolik 

Pusharang Kediri”. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai praktik 

dan bentuk-bentuk inkulturasi yang terjadi di Gereja Katolik Pusharang 

beserta pendapat jemaat terhadap praktik inkulturasi tersebut. Yang mana 

dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa inkulturasi terjadi di 

beberapa bagian seperti bentuk bangunan, penggunaan alat musik dalam 

ritual peribadatan keagamaannya. Adapun praktik inkulturasi tersebut 

berjalan harmonis dan tidak terjadi pertentangan pada para jemaatnya.22 

Pun demikian penelitian tersebut menganalisis praktik inkulturasi yang 

 
21  Mohamad Asep Irwan, “Pengaruh Inkulturasi Terhadap Pembentukan Identitas 

Keagamaan Pada Komunitas Jemaat GKJW Mojowarno” 
22 Muryani, “Agama dan Budaya: Praktik Inkulturasi Gereja dan Budaya Jawa di Gereja 

Katolik Pushrang Kediri”, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, 2017) 



15 
 

terjadi Gereja Pusharang Kediri, dalam penelitian tersebut belum di 

jabarkan terkait dengan konsep inkulturasi. Oleh sebab itu, dalam terma 

yang diusung oleh penulis yakni konsep Indonesianisasi Gereja akan di 

jabarkan konsep inkulturasi secara lebih luas. 

Jurnal yang di tulis oleh Ainul Fitriah dengan judul “Pemikiran 

Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam”. Menyimpulkan bahwa 

Pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif 

berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal 

dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Pribumisasi 

Islam bukanlah suatu upaya untuk meninggalkan norma demi budaya, 

tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari 

budaya dengan interpretasi dari pemahaman nass, dengan tetap 

memberikan peranan kepada usul al-fiqh dan qawa’id al fiqh.23 

Buku karya Pater Huub J.W.M Boelaars yang berjudul 

“Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik 

Indonesia”, merupakan buah karya Huub Boelaars selama kurang lebih 12 

tahun berkarya di Indonesia. Di dalam karyanya tersebut dibahas secara 

mendalam tentang pemikirannya atau gagasannya mengenai ikulturasi 

Gereja Katolik di Indonesia, atau dengan kata lain dalam karyanya tersebut 

 
23 Ainul Fitriah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam”, Teosofi 

Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2013. 
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tertuang secara lebih kongkrit buah pikirannya dan gagasannya antara 

agama dan budaya.24 

Dari berbagai paparan hasil penelitian, jurnal dan buku di atas 

mengenai pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars terkait 

dengan tema agama dan budaya, agaknya belum sempat dikaji lebih 

mendalam mengenai komparasi pemikiran dari kedua tokoh tersebut 

dengan terma besar “Pribumisasi agama”. Oleh sebab itu penulis mencoba 

untuk melengkapi pustaka kajian ilmiah pemikiran keagamaan kedua 

tokoh tersebut dengan mengangkat tema tentang Pribumisasi Agama 

komparasi pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars perspektif 

studi agama Normativitas dan Historisitas, pun demikian tema penelitian 

ini sangatlah penting untuk dikaji. 

E. Kerangka Teoritik 

Pada konteks keindonesiaan, pluralitas kehidupan beragama 

memiliki ciri tersendiri. Karakteristik ini ditopang oleh beberpa faktor 

penting, diantaranya bahwa bangsa Indonesia diberikan kebebasan–

sekalipun dalam prosesnya masih terbatas – untuk mengekspresikan 

keyakinan agamanya.25  

Dalam batas-batas tertentu agama dikatakan sebagai akumulasi 

pengalaman manusia dalam suatu realitas yang diyakini menguasai 

 
24 Huub J. W. M Boelaars, Indonesianisasi Dari Gereja, hlm. 6-7. 
25 Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, hlm. 25-26. 
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nasibnya. Hal tersebut disebut dengan Ultimate Reality atau Realitas 

Mutlak. Pengalaman keagamaan tersebut terekspresikan dalam tiga bentuk 

dan sifat, yakni pertama, teoritis atau pemikiran keagamaan berupa 

dogma, doktrin, ajaran-ajaran, dan konsep dasar. Kedua, praktis atau  

perbuatan berupa praktik-praktik peribadatan dan ritual-ritual keagamaan 

lainnya. Ketiga, sosial atau kelompok, yakni berbagai bentuk persekutuan 

dan lembaga-lemabaga keagamaan lainnya.26 

Dalam diskurus keagamaan kontemporer agama ternyata memiliki 

banyak wajah (multiface) dan bukan lagi seperti orang terdahulu 

memahaminya, yakni hanya semata-mata terkait dengan persoalan 

ketuhanan, kepercayaan, keimanan, kredo, pedoman hidup, ultimate 

concern dan seterusnya. Selain ciri dan sifat konvensionalnya bahwa 

agama hanya tentang persoalan ketuhanan saja, agama ternyata juga terkait 

erat dengan persoalan-persoalan historis kultural yang merupakan 

keniscayaan manusia belaka.27 

Dewasa ini, pakar studi agama terbagi ke dalam dua wilayah besar 

berdasarkan orientasi metodologisnya. Yaitu: kelompok yang mengkaji 

agama berdasarkan konteks historisnya (historisitas), dan kelompok yang 

memahami esensi ajaran agamanya (normativitas).28 M. Amin Abdullah 

 
26  Djam’annuri, Agama Kita Perpspektif Sejarah Agama-Agama, Sebuah Pengantar, 

(Yogyakarta: LESFI,  2002), hlm. 4. 
27 Ahmad Norma Permata (ed), Metodologi Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), hlm. 1. 
28 Ahmad Norma Permata (ed), Metodologi Studi Agama, hlm. 72. 



18 
 

dalam konteks ini menjelaskan bahwa dalam wacana studi agama, 

fenomena keberagamaan manusia dapat dilihat dari berbagai pendekatan. 

Studi agama tidak hanya dilihat dari sudut dan semata-mata terkait dengan 

normativitas ajaran wahyu. Namun fenomena keberagamaan juga dapat 

dilihat dari sudut dan terkait dengan historisitas pemahaman dan 

interpretasi individu per-individu atau kelompok-per kelompok terhadap 

norma-norma ajaran agama yang mereka peluk, serta model-model amalan 

dan praktik-praktik ajaran agama yang dilakukannya sehari-hari.29 

M. Amin Abdullah menekankan perlunya pendekatan studi agama 

yang berwajah ganda di Indonesia, yakni pendekatan yang bersifat 

teologis-normatif dan sekaligus pendekatan yang bersifat historis-kritis. 

Kedua pendekatan tersebut tidak terpisahkan, melainkan menyatu dalam 

satu kesatuan yang utuh. Walau memang tidak jarang di antara kedua 

pendekatan tersebut terjadi ketegangan, namun ketegangan tersebut 

diharapkan bersifat kreatif (creative tension).30 Adapun ketegangan kretaif 

tersebut maksudnya ialah kedua pendekatan tersebut tidak terpisahkan 

antara satu dan lainnya, melainkan menyatu dalam satu kesatuan yang 

utuh, ibarat mata uang logam. 

Dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia 

yang begitu majemuk keberagamaannya, studi agama di Indonesia sangat 

 
29  Syarif Hidayatulah, Studi Agama: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2011), hlm. 62. 
30 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 4. 
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urgent untuk dikembangkan. Studi dan pendekatan agama yang bersifat 

komperehensif, multidisipliner, interdisipliner dengan metodologi yang 

bersifat historis-kritis – melengkapi penggunaan metodologi yang bersifat 

doktriner-normatif – adalah pilihan yang tepat untuk masyarakat Indonesia 

yang begitu majemuk keberagamaannya dan kepercayannya.31 

Amin Abdullah mengungkapkan bahwasanya pada pertengahan 

abad ke 20, terjadi pergeseran paradigma pemahaman “agama” dari yang 

dahulu terbatas pada “idealitas” ke arah “historisitas”, dari yang hanya 

berkisar pada “doktrin” ke arah entitas “sosiologis”, dari diskursus 

“esensi” ke arah “eksistensi”.32 

Aspek normatif agama yakni teologi, tidak lagi terbatas 

menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi tidak terelakkan 

juga melibatkan kesadaran kelompok (sosiologis), kesadaran asal-usul 

agama (antropologis), pembentukan kepribadian atau ketenangan jiwa 

(psikologis), dorongan untuk memiliki kesejahteraan hidup yang optimal 

(ekonomi). Dalam hubungannya dengan nilai-nilai etika yang 

fundamental, agama juga dapat didekati secara filosofis. Dari situ tampak, 

bahwa fenomena “agama” memang perlu didekati secara multi-

dimensional approaches.33 

 
31 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 7. 
32 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 9.  
33 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 10. 
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Dalam agama terdapat aspek pendekatan tekstual (ajaran-ajaran 

atau doktrin-doktrin) dan pendekatan kontestual (lewat legitimasi sejarah-

sejarah, antropologi, sosiologi). Adapun dalam pendekatan kontekstual, 

sering bersifat poly-interpretable (beraneka ragam penafsiran). Saling 

mengklaim kebenaran masing-masing, sejarahpun identik dengan 

kesubyektifannya. Untuk itulah diperlukan pendekatan yang “kritis-

filosofis”, sebagai pendekatan kritis-analitis (critical-analitical 

approach).34 

Dengan mengamati fenomena pemahaman keagamaan umat 

beragama secara umum, Amin Abdullah menyikapi bahwasanya tidak 

jarang pemahaman terhadap teks agama dipahami sebagai dogma yang 

baku. Hal itu dikarenakan normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat 

pendekatan doktrinal teologis tanpa dibarengi dengan pemahaman yang 

mendalam terhadap teks kitab suci, yang pada akhirnya membuat corak 

pemahaman yang tekstualis dan skripturalis.35 

Dari situlah, Amin Abdullah berusaha untuk merumuskan kembali 

penafsiran terhadap aspek normatif agama agar sesuai dengan tujuan dari 

 
34 Filsafat sebagai metodologi keilmuan, ditandai dengan tiga ciri: pertama, pendekatan 

Fundamental ideas (hakekat, substansi, esensi) bukan religion Islam Kristen atau agama lainnya). 

Kedua, Critical Thought: tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan historis-empiris-kultural. 

Ketiga, Intellectual Freedom; kebebasan intelektual mempunyai sikap toleran serta terbebas dari 

dogmatisme dan fanatisme. Baca, M. Amin Abdullah, “Relevansi Studi Agama dalam Millenium 

Ketiga”, Ulumul Qur’an, No. 5/VII 1997, hllm. 59-60 
35 M. Amin Abdulah, “Muhammadiyah di Tengah Pluralitas Keberagamaan” dalam Edy 

Suandi Hamid, dkk, (ed), Rekonstruksi Gerakan Muhamadiyah Pada Era Multiperadaban, 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 59-64. 
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agama itu sendiri, dan di sisi lain mampu menjawab tuntutan zaman, 

dimana yang dibutuhkan adalah kemerdekaan berfikir, kreativitas dan 

inovasi serta mengindarkan keterkungkungan berfikir. 

Gagasan Amin Abdullah diatas didasari dengan realita masyarakat 

Indonesia yang majemuk keberagamaannya. Oleh sebab itu yang 

dimaksudnya dengan merumuskan aspek normatif agama agar sesuai 

dengan kebutuhan zamannya ialah melalui kerjasama pendekatan agama 

yang bersifat teologis–normatif dan pendekatan agama yang bersifat 

historis–empiris sangatlah diperlukan dalam mengintensifkan studi agama 

lewat pendekatan keilmuan yang bersifat multi dan interdisipliner.36 

Menurut Amin Abdullah, kajian agama tidak dapat hanya dilihat 

dari sudut pandang high tradition/das sollen, semata-mata normativitas 

ajaran wahyu – walaupun ini adalah karakteristik latennya – tetapi dapat 

dicermati pula sudut pandang low tradition/das sein, yang ada kaitannya 

dengan agama sebagai “living history” atau historisitas penafsiaran dan 

pemahaman manusia terhadap norma-norma yang dipeluknya. Jamaknya 

normativitas ajaran wahyu dikonstruksi dan dibakukan lewat pendekatan 

doctrinal-teologis, sedang historisitas keberagamaan ditelaah via berbagai 

 
36  M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 18. 
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pendekatan ilmu sosial yang bersifat lintas disiplin baik historis, kultural, 

sosiologis, psikologis ataupun antropologis.37 

Oleh karena itu, secara epistemologi harus ada perspektif yang 

ideal dan proporsional antara kajian agama yang bersifat normativitas dan 

historisitas. Tanpa hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpahaman 

dalam membaca diskursus antara agama dan keagamaan, padahal 

keduanya berbeda secara signifikan. Agama bergerak pada wilayah 

normatif–doktrinal, sementara keagamaan adalah bentuk pembumian 

pemaknaan dan juga implementasi praktis dari agama dalam wilayah 

historis kultural manusia.38  

Pemetaan keduanya penting untuk dilakukan agar dapat 

dikonstruksi pemahaman yang utuh dan tidak distorsif. Kedua aspek 

tersebut apabila tidak diintegrasikan menggunakan metode yang tepat akan 

mengakibatkan pemahaman agama yang tidak interpretatif sebagaimana 

agama memiliki dimensi normatif dan dimensi historis.39  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu upaya ilmiah yang cara 

kerja untuk memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran yang akan 

 
37 Nasitoul Janah, “Pendekatan Normativitas dan Historisitas Serta Implikasinya dalam 

Perkembangan Pemikiran Islam”,  Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13. No. 2. 2018. hlm 114. 
38 Nasitoul Janah, “Pendekatan Normativias dan Historisitas Serta Implikasinya dalam 

Perkembangan Pemikiran Islam”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, hlm.115. 
39 M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas?, hlm. 30. 
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diselidiki. Metode penelitian mengungkapkan secara teknis tentang 

metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.40 Jenis penelitian 

ini adalah penelitian pustaka (library research) yang masuk pada jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data bersifat deskriptif yang berlaku untuk pengetahuan 

humanistik atau interpreatif yang secara secara teknis penekanannya lebih 

pada teks.41Adapun penelitian ini Untuk mempermudah proses penelitian 

ini, maka akan diberikan beberapa tahapan pada model penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), 

yaitu penelitian yang mengunakan buku-buku sebagai sumber 

datanya. 42  Sebagai perkuat data penelitan ini bersumber pada buku-

buku yang berkaitan dengan pribumisasi agama pemikiran Gus Dur dan 

Pater Huub J.W.M Boelaars dalam perspektif sudi agama normativitas 

dan historisitas (M. Amin Abdullah), dengan analisis komparatif, dan 

deskriptif–analitis, dengan tujuan penelitian diharapkan mampu 

memberi gambaran dan pemahaman perbedaan pemikiran pribumisasi 

 
40 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 

hlm. 3. 
41 Robert Bogdan dan Stven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu 

Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu Sosial, terj. Arief Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 

1992), hlm. 12. 
42 Sutrisno Hadi, Metodoloi Riset, (Yogyakarta; Rake Sarasih, 2002), hlm. 3. 
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agama Gus Dur dan Pater Huub Boelaars dalam perspektif studi agama 

normativitas dan historisitas (M. Amin Abdullah). 

2. Sumber dan Jenis Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

data primer dan data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari buku-

buku atau tulisan dari tokoh yang dibahas. 43  Sumber Data 

Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang materinya tidak 

langsung mengenai masalah yang diungkapkan. Dalam hal ini 

sumber data sekunder dapat berupa buku-buku pendukung 

maupun berbagai tulisan, jurnal atau artikel yang membahas 

seputar pribumisasi agama: koparasi pemikiran Gus Dur dan Pater 

Huub J.W.M Boelaars dalam perspektif studi agama normativitas 

dan historisitas (M. Amin Abdullah). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, 

maka peneliti melakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut: 

pertama, melakukan pencarian literatur yang berkaitan dengan fokus 

 
43 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1989), hlm. 3. 
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penelitian, berupa buku-buku primer karya Gus Dur dan Pater Huub 

J.W.M Boelaars serta literatur lain baik berupa jurnal, artikel yang 

membahas tema pribumisasi agama, dan juga studi agama normativitas 

dan historisitas. Kedua, setelah mengumpulkan sumber data atau 

literatur tersebut, kemudian melakukan penelaahan sesuai aspek yang 

dibahas. Ketiga, memilah dan mengklasifikasikan atas dasar pokok-

pokok permasalahan (perbab), agar tersusun secara sistematis. 

Keempat, tahapan terakhir adalah analisis data. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisa 

data, di mana analisis data sendiri adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.44 Adapun  data yang bekaitan dengan 

penelitian ini akan disajikan secara deskrptif yang menggambrkan 

kerangka esensi pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars. 

Metode kompartif, yaitu analisis data yang ada dengan cara 

membandingkan antara satu dengan yang lain. Kemudian di cari letak 

persamaan dan perbedaannya sehinga sampai pada satu kesimpulan.45 

Metode ini menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena atau 

 
44 Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 190. 
45 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40. 
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sistem pemikiran dalam komparasi sifat-sifat hakikat dari objek 

penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan 

menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan hingga objek 

dipahami dengan semakin murni.46 Dengan demikian hasil penelitian 

akan terlihat secara lebih utuh dan proporsional pribumisasi agama: 

komparasi pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars dalam 

pespektif studi agama Normativitas dan Historisitas (M. Amin 

Abdullah). 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat menjadi deskripsi secara umum dan mempermudah 

pembahasan, penelitian ini secara runtut akan dirumuskan dalam lima bab, 

yang secara garis besar akan akan dijabarkan sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan penelitian yang terdiri atas: Latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang profil singkat dan latar pemikiran 

pribumisasi Islam Gus Dur dan Indonesianisasi Gereja  Pater Huub J.W.M 

Boelaars. 

 
46 Anton Baker dan Ahmad Charis Zuabair, Metode  Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1980), hlm. 83. 
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Bab ketiga, berisi tentang pengertian umum pribumisasi agama, 

dan konsep pribumisasi Islam Gus Dur dan konsep Indonesianisasi Gereja 

Pater Huub J.W.M Boelaars. 

Bab keempat, berisi tentang analisa deskriptif komparatif tentang 

pribumisasi agama dalam pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M 

Boelaars dalam perspektif studi agama normativitas dan historisitas (M. 

Amin Abdullah). 

Bab kelima, bab ini merupakan proses akhir penulisan dari hasil 

penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan hipotesa mengenai pribumisasi agama: komparasi pemikiran 

Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars dalam perspektif studi agama 

normativitas dan historisitas. Dalam bab ini juga berisikan saran dan kritik 

atas hasil penelitian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis penelitian tentang 

Pribumisasi Agama Komparasi Pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M 

Boelaars, maka dapat diamabil kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam konsep pribumisasi Islam yang di usung oleh Gus Dur 

terlihat bahwasanya beliau meramu aspek normatif agama dengan aspek 

historisitas agama yakni budaya lokal dengan tujuan meng-counter budaya 

Arab “arabisasi” yang telah merebak di Indonesia. Adapun dalam 

konsepnya Gus Dur juga memberikan penjelasan bagaimana memahami 

teks agama (normatif) dengan metode ijtihad dengan melihat faktor 

kontekstual (historisitas) agar pemahaman terhadap agama dan keagamaan 

tidak bersifat tekstualis dan skripturalis. Sedangkan Boelaars dalam 

mengusung konsep Indonesianisasi di landasi oleh terbukanya Konsili 

Vatikan II yang mana merupakan aspek normatif agama dengan 

terbukanya Gereja terhadap kebudayaan di Indonesia. Hal mana kemudian 

di pakai Boelaars dalam konsepnya dengan jalan integrasi ataupun 

inkulturasi dengan aspek historisitas agama yakni kebudayaan setempat, 

pembangunan Gereja berwajah Indonesia, teologi kontekstual Indonesia. 
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Sehingga apa yang Ia analogikan iman Kristen sebagaimana bibit kelapa 

sawit dari luar bisa tumbuh subur di Indonesia. Hal tersbut merupakan 

buah konsep dari telaah agaama yang bersifat teologis-normaif dan 

historis-kritis. Antara iman Katolik yang dipribumikan pemaknaannya 

dalam bingkai kebudayaan Indonesia ataupun Indonesianisasi. 

Persamaan konsep pribumisasi agama yang diusung oleh Gus Dur 

dan Boelaars terlihat dari metode interpretasi teks normatif agama yang 

tidak melulu membahas mengenai Tuhan dan manusia akan tetapi juga 

dalam melihat faktor kontekstual ataupun sisi historisitas agama yakni 

agama dipahami lewat integrasi kebudayaan. Dengan kata lain keduanya 

dikatakan mengusung konsep yang sama karena dalam meumuskan 

pribumisasi agama Gus Dur dan Boelaars melakukan penelaahan agama 

lewat pendekatan doktriner-normatif dengan pendekatan historis kultural 

hal tersebutlah yang dikatakan sebagai pendekatan yang bersifat kreatif. 

Perbedaan konsep pribumisasi agama Gus Dur dan Boelaars 

terlihat dari latar belakanya yakni Gus Dur dilatar belakangi oleh 

fenomena “arabisasi” yang sedang merebak di kalangan umat Islam. 

Sedangkan Boelaars dilatar belakangi oleh aspek normatif agama yakni 

tugas “misionaris” untuk mewartakan agamanya, disertai dengan sikap 

skeptis dan stigma negatif terhadap misionaris bahwasanya mereka 

merupakan utusan yang ditugaskan untuk menjalankan misi kolonial 

terdahulu. Adapun alasan perbedaan yang kentara ialah Gus Dur dalam 
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merumuskan pribumisasi Islam bertujuan untuk mengingatkan kepada 

umat Islam bahwasanya teks normatif agama jangan hanya dipahami 

bentuk luarnya saja “Arabisasi” akan tetapi ditelaah lewat metode ijtihad 

dengan mengindahkan faktor historis agama, karena Islam yang 

sesusungguhnya ialah terdapat dalam esensinya. Sedangkan Boelaars 

menggunakan metode inkulturasi Injil (normativitas) yang terilhami oleh 

Konsili Vatikan II dengan melihat faktor historis-kritis agar dengan 

rancangan Teologi kontektual Indonesia dan bermuara pada 100% Katolik 

dan 100% berwajah Indonesia. Itulah maksud indonesianisasi 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pribumisasi Agama: 

Komparasi Pemikiran Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars maka 

penulis menyarankan hal-hal yang berkait dengan tema penelitian sebagai 

berikut: 

Bagi peneliti maupun akademisi selanjutnya, diharapkan untuk 

dapat melengkapi dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan konsep 

pribumisasi agama menurut Gus Dur dan Pater Huub J.W.M Boelaars.  

karena penulis sadar masih banyak aspek-aspek dalam penelitian tentang 

pribumisasi agama yang belum di kaji secara lebih luas. karena dalam 

tema penelitian ini hanya berfokus dalam menganalisis secara umum 

terkait dengan konsep pribumisasi agama, beserta dengan persamaan dan 
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perbedaaan pribumisasi agama yang di usung oleh Gus Dur dan Pater 

Huub J.W.M Boelaars.  

Untuk itu diharapkan dari hasil penelitian bisa menambah referensi 

dan kajian pustaka terkait dengan kajian pribumisasi agama. Adapun hasil 

penelitian diharap bisa menjadi rujukan dalam memperkaya kajian ilmiah 

tentang pemikiran keagamaan dalam konteks Indonesia yang berfkus pada 

tema kajian “pribumisasi agama”. 
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