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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Ibadah dan Pemilihan Repertoar 

 Berdoa merupakan kegiatan yang mendasar dalam kehidupan 

sehari-hari bagi orang yang percaya kepada Tuhan.
1
 Sebuah proses untuk 

menjalin hubungan antara Tuhan dan manusia, bukan suatu usaha yang di 

mulai dengan kemauan untuk masuk dalam suatu hubungan khusus dengan 

Tuhan atas undangan dan prakarsa ilahi.
2
 Salah satu sarana untuk kita 

berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita, untuk memohon, mengungkapkan 

perasaan kita, dan tentu saja untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkatNya 

yang melimpah dalam hidup kita. 

 Hal berdoa sangat penting untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, 

sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berdoa seharusnya menjadi 

kegiatan rutin yang selalu dilakukan tanpa ada paksaan, dan hanya didasarkan 

pada kerinduan untuk berkomunikasi secara intim dengan Tuhan Allah. Di 

tengah – tengah kesibukan masyarakat modern  yang sangat menyita waktu, 

doa menjadi kegiatan yang jarang dilakukan bahkan seringkali terlupakan. 

Waktu untuk berdoa semakin tersisihkan karena fokus kepada pekerjaan serta 

tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada mencari waktu sebentar 

saja untuk bisa berdoa dan menjadi kegiatan yang sangat langka untuk bisa 

dilakukan. 

 Berdasarkan alasan tersebut, penulis memilih untuk mengangkat 

tema ibadah “Aja kendhat anggonmu ndedonga (Tetaplah Berdoa)” yang 

diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 : 17, dengan konsep ibadah bernuansa Jawa. 

 Ibadah yang mengangkat tema etnis seperti etnis Jawa, sering kita 

dapati pada gereja-gereja seperti Gereja Kristen Jawa (GKJ) yang tiap 
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minggunya menyelenggarakan ibadah bernuansa dan berbahasa Jawa, 

walaupun penggunaan lagu yang ada pada Kidung Pasamuwan Kristen saat ini 

memiliki nada yang terlalu diatonis sehingga nuansa Jawa kurang terasa. 

Sebagai seorang yang dididik di lingkungan GKJ, penulis rindu untuk 

merancang sebuah ibadah berdasarkan tata ibadah GKJ dengan nuansa dan 

bahasa Jawa yang disajikan secara kreatif pada ibadah minggu. 

 Dengan melihat kondisi peribadatan di GKJ, minat dan partisipasi 

jemaat untuk mengikuti ibadah berbahasa Jawa terlihat kurang dan di dominasi 

oleh kehadiran orang tua yang mengerti tentang bahasa Jawa. Jemaat muda 

sangat jarang terlihat mengikuti ibadah bahasa Jawa di gereja karena 

kebanyakan kaum muda GKJ masih belum bisa mengerti tentang bahasa Jawa, 

dan merasa bosan dengan bentuk ibadah yang monoton setiap minggu, 

sehingga lebih memilih ibadah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

lebih dimengerti. Jemaat lebih nyaman dalam mengikuti ibadah dengan bahasa 

yang mereka mengerti. Maka dari itu diperlukan sebuah inovasi dan upaya oleh 

gereja supaya ibadah di GKJ khususnya ibadah Jawa bisa disusun secara 

variatif.  

 Faktor lain yang mempengaruhi kondisi peribadatan Jawa di GKJ 

karena ibadah Jawa kurang dikemas secara menarik, maka minat jemaat untuk 

mengikuti ibadah berbahasa Jawa sangat kurang. Sehingga pertanyaan 

penelitiannya adalah apakah ibadah variatif akan mendorong jemaat untuk 

hadir dalam ibadah  berbahasa Jawa?. Hal tersebut dapat dilakukan dan 

dijawab melalui ibadah ini. Penulis menawarkan sebuah konsep ibadah yang 

bisa diterapkan pada ibadah Jawa di GKJ, supaya jemaat bisa lebih tertarik dan 

bersemangat untuk kembali beribadah Jawa, mengingat ibadah Jawa 

merupakan salah satu kekhasan yang perlu kita jaga bersama sebagai GKJ. 

 Sebagai contoh, pada 24 Mei 2015, GKJ Sidomukti Salatiga 

mengadakan ibadah riyaya undhuh-undhuh (ibadah Pentakosta) yang 

dirancang menggunakan bahasa, lagu serta gamelan Jawa sebagai salah satu 

unsur pengiring di dalam ibadah. Demikian juga dengan GKI Salatiga yang 
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menjadwalkan ibadah etnis Jawa dengan menggunakan gamelan pada ibadah 

minggu dalam masa Pentakosta tahun 2015, meskipun belum sepenuhnya lagu 

yang digunakan adalah lagu yang bernada pentatonis Jawa. 

 Dengan budaya Jawa yang erat dengan kata-kata yang halus dan 

ramah, diharapkan melalui tema “Aja Kendhat Anggonmu Ndedonga (Tetaplah 

Berdoa)”, bisa kembali mengingatkan jemaat untuk terus dan tetap berdoa 

dengan didukung melalui nuansa Jawa. Ibadah ini ditulis dengan konsep 

teologi kontekstual dengan melibatkan unsur-unsur etnis Jawa, mulai dari 

bahasa pengantar, lagu pujian, hingga musik pengiring. Menurut Stephen B. 

Bevans yang dikutip oleh John A. Titaley, teologi kontekstual adalah teologi 

yang memperhatikan roh dan berita Injil, tradisi Kristen, kebudayaan setempat 

dan perubahan sosial.
3
 Ibadah ini akan menggunakan bahasa pengantar bahasa 

Jawa dan elemen-elemen ibadah yang mencerminkan ciri khas Jawa. Elemen-

elemen ibadah antara lain adalah gamelan, komposisi lagu Jawa, wayang kulit 

kreasi baru, pakaian Jawa dan dekorasi khas Jawa. 

 Dalam ibadah ini, penyaji akan menggunakan Kidung Adi yang 

diterbitkan oleh Pusat Musik Liturgi (PML) yang menjadi sumber acuan untuk 

menentukan lagu yang akan dinyanyikan selama ibadah berlangsung. Kidung 

Pasamuwan Kristen Enggal (KPKE) merupakan buku nyanyian yang selalu 

dipakai pada liturgi ibadah di GKJ, dengan penggunaan bahasa Jawa yang 

kental.
4
 masih menggunakan nada yang terlalu barat, syair dari KPKE tetap 

dipakai pada beberapa lagu namun nada diganti dan disesuaikan dengan nada 

pentatonis Jawa. 

 Ibadah akan dimulai dengan bunyi gong tiga kali, lalu cantor akan 

menyanyikan lagu pembuka dengan teknik menyanyi lagu Jawa atau dikenal 

sebagai lelagon. Lelagon adalah sebuah karangan yang cara membacanya 

dilagukan atau didaraskan dengan menggunakan seni suara dan tidak 
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menggunakan aturan tertentu (menurut selera pembuat lelagon).
5
 Seusai lagu 

pembuka tersebut dilanjutkan dengan prosesi pendeta dan majelis jemaat yang 

diiringi dengan masuknya gunungan wayang oleh penulis dengan dua orang 

pengiring prosesi dan iringan lagu “Nata Agung” dari Kidung Adi 404. Kidung 

Adi 404 “Nata Agung”, sangat cocok digunakan sebagai nyanyian pembuka 

karena memiliki makna bahwa kita akan memasuki tahta Allah dengan segala 

kemuliaan-Nya dan kita sebagai umat-Nya wajib untuk memuji Allah dengan 

penuh sukacita. Lagu akan dinyanyikan dua bait oleh jemaat yang dipimpin 

oleh tim paduan suara (wiraswara) sebagai penuntun jemaat dalam bernyanyi. 

Secara kompositoris lagu ini memiliki notasi lagu pentatonis Jawa dengan laras 

pelog, dan laras ini akan digunakan pada semua komposisi lagu yang akan 

dinyanyikan. 

 “Gusti Nyuwun Kawelasan” (Kyrie) dari Kidung Adi 173 akan 

menjadi kidung pengakuan dosa dengan penghayatan bahwa kita sebagai orang 

yang berdosa memohon belas kasihan Allah karena kita  telah berbuat dosa dan 

lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Allah kita. Kata “Gusti 

Nyuwun Kawelasan” akan selalu diulang supaya jemaat bisa menghayati kata-

kata tersebut untuk menyesali dosa-dosanya.  

 “Rawuha Roh Kang Suci” dari Kidung Adi 378 akan dinyanyikan 

jemaat sebagai lagu pengantar kotbah dan memohon pimpinan serta penyertaan 

Roh Kudus selama penyampaian firman Allah serta mempersiapkan jemaat 

untuk siap menerima firman Tuhan.  

  Sebelum khotbah dimulai, diberi pengantar lagu “Srengenge 

Nyunar” (Matahari bersinar t’rang) sebagai pengantar visualisasi oleh wayang 

kreasi baru yang digunakan sebagai pembantu ilustrasi dalam khotbah serta 

dilanjutkan dengan penyampaian khotbah oleh Pendeta. 

  Dilanjutkan dengan persembahan yang akan diiringi dengan lagu 

“Caos Sokur” yang berarti Ucapan Syukur. Lagu ini akan mengingatkan kita 
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untuk selalu mengucap syukur atas segala berkatNya yang telah diberikan 

kepada kita. 

  Sebagai  nyanyian pengutusan diambil dari buku nyanyian Lima-

lima Budaya GKJ Salatiga berjudul “Gusti Panuntun Kula” dengan dasar dari 

KPKE 129 yang akan dinyanyikan 2 bait oleh jemaat. Lagu ini mengingatkan 

kita bahwa Tuhanlah yang akan selalu menuntun hidup kita dalam setiap jalan 

kehidupan kita di dunia. 

  Ibadah akan ditutup dengan diiringi lagu “Purnaning Pangibadah” 

dari buku nyanyian Lima-lima Budaya GKJ Salatiga yang menandakan bahwa 

ibadah telah usai dan melalui syair lagu yang dinyanyikan, jemaat diingatkan 

untuk senantiasa memuji Tuhan serta melakukan firman Tuhan setiap hari. 

 

B. Tujuan Tugas Akhir Musik Gereja 

   Tugas Akhir Musik Gereja ini bertujuan mengantar jemaat gereja 

dalam suasana ibadah Jawa yang berbeda dari ibadah minggu biasa dan 

sekaligus dikemas secara kreatif dan sederhana sehingga jemaat bisa 

merasakan nuansa yang berbeda didalam ibadah Jawa. Sehingga tujuan utama 

Tugas Akhir ini adalah untuk membuat ibadah variatif berbahasa Jawa. 

   Memberikan konsep liturgi ibadah Jawa yang kreatif yang bisa 

digunakan oleh siapapun yang ingin ikut mengembangkan budaya Jawa 

melalui ibadah,  serta penulis bisa ikut melestarikan budaya Jawa melalui tugas 

akhir Musik Gereja ini. 

 

C. Manfaat  Tugas Akhir Musik Gereja 

 Ibadah kreatif ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi : 

1. Jemaat : jemaat mendapatkan wawasan baru tentang konsep ibadah Jawa 

yang bisa dilakukan pada tiap minggunya 
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2. Gereja : melalui ibadah ini gereja khususnya GKJ Salatiga bisa 

mendapatkan gambaran serta dapat mempertimbangkan format ibadah 

kreatif dan diterapkan pada ibadah bahasa Jawa minimal satu bulan sekali. 

3. Penulis : mendapatkan pengalaman pertama menyusun sebuah ibadah 

kreatif dengan bernuansa etnis Jawa serta merancang sebuah ibadah Jawa. 

4. Paduan suara (wiraswara) : berkesempatan untuk mempelajari lagu gereja 

dengan nada pentatonis Jawa. 

 

D. Tata Ibadah Tugas Akhir Musik Gereja 

-PACAWISAN- 

-Pradata maos Warta Jemaat- 

-Wekdal ening (donga pribadi)- 

-Pradata dalah paraga pangibadah ndedonga wonten ing konsistori- 

Pasamuwan Makempal 

Timbalan Mangibadah (gong 3x): 

-pasamuwan jumeneng- 

Ctr (ngidungaken lelagon saking Jabur 5 : 1-4) 

Prosesi – Tari Pambuka 

(kairing dening instrumen Ketawang “Nata Agung”)  

Votum lan Salam 

Pkh Pangibadah punika kalampahan wonten ing Asmanipun Allah Sang 

Rama, Sang Putra saha Sang Roh Suci 

Psw  (ngidungaken  Amin..Amin..Amin) 

Pkh+Psw ( ngidungaken tembang Sih Rahmating Gusti ) 

-pasamuwan lenggah- 

Pratelan Pambuka     

Kidung Pamuji 
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Pengakening Dosa 

Kidung Panelangsa 

-pasamuwan jumeneng- 

Pawartos Sih Rahmat lan Pitedah Gesang Enggal 

Tentrem Rahayu 

-pasamuwan lenggah- 

Paladosaning Pangandika 

Donga Epiklese (dening Pengkotbah)  

Pamaosing Kitab Suci       

Lukas 11:1-13 

Khotbah 

(Khotbah kalaksanan kanthi visualisasi saking Wayang) 

Wekdal Ening 

-pasamuwan jumeneng- 

Sahadhat Kalih Welas 

-pasamuwan lenggah- 

Pandonga Sokur lan Syafaat 

 

Pisungsung 

Pangatag 

Pisungsung – (tembang Pisungsung) 

-pasamuwan jumeneng- 

Donga Pisungsung (kapimpin dening Pradata) 

 

Pangutusan 

Kidung Pangutusan     

Pangutusan lan Berkah 

Prosesi Pangutusan 

(kairing dening instrumen Lancaran “Purnaning Pangibadah”) 

 

E. Pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja 

1.  Waktu 

Minggu, 9 Agustus 2015, 09.00 WIB 
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2.  Tempat 

GKJ Salatiga, Jl. Diponegoro no. 55, Salatiga. 

3.  Metode Pelaksanaan 

Ibadah ini menggunakan metode studi partisipatif dengan melibatkan 

sejumlah orang sebagai paduan suara, panitia dan musisi dalam 

penyelenggaraanya. 

4. Pengorganisasian 

    Ketua    : Alfanda Abyor Ardana 

    Koordinator PS  : Alfanda Abyor Ardana 

    Koordinator Musik   : Amrih Gunarto S. Sn. 

    Seksi Dekorasi  : Yoseftian 

      Ignasius Aji 

    Seksi Konsumsi  : Grace Kartika 

       Christy Ayuni  

       Rosdian Harmashinta 

    Seksi Perkap   : Mario Putra 

       Ulrich 

       Handoko Susanto  

    Tim Sound System  : Dani Triasdi 

       Benidiktus Cahya 

    Seksi Dokumentasi  : Christopher 

       Simon Priambodho 

       Hansen Hogi 


