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BAB III 

PELAKSANAAN TAMG 

 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum dari 

pelaksanaan ibadah, mulai dari persiapan, pelaksanaan ibadah dan evaluasi 

TAMG . 

 

A. Persiapan pelaksanaan TAMG 

Persiapan dilakukan dengan latihan untuk paduan suara, vokal 

grup, tim musik, dan tim tari juga tidak lupa pembentukan kepanitiaan 

untuk menyukseskan ibadah. 

 

1.  Paduan Suara 

 Ada dua paduan suara yang melayani dalam ibadah ini, yaitu 

paduan suara dewasa dan paduan suara anak. Paduan suara dewasa 

merupakan paduan suara pemandu jemaat. Paduan suara ini 

menyanyikan lima lagu yaitu lagu “Miawarae”, “Papua SaksiMu”, 

“Jow Ma Sanandik Be Au”, “Menda Menggor Tabura” dan “Tabam 

Ramu Papua Barat”. Paduan suara anak menyanyikan sebuah lagu 

pada bagian pengakuan dosa, yaitu lagu Yesus Kanggu.  

Anggota paduan suara berasal dari beberapa gereja GKI di Klasis 

Manokwari. Paduan suara dewasa mulai berlatih pada 5 November 

2014. Namun latihan hanya berlangsung selama 1 minggu karena 

penulis harus kembali ke Salatiga untuk mengikuti ujian dari 

matakuliah yang masih penulis tempuh. Pada 18 Desember 2014 

paduan suara dewasa kembali berlatih, di tanggal yang sama paduan 

suara anak baru mulai berlatih. Paduan suara anak berlatih pada pukul 

16.00- 17.45 WIT selanjutnya paduan suara dewasa berlatih pada 

pukul 18.00-20.00 WIT.  Latihan diadakan setiap hari pada dua tempat 

yang berbeda. Paduan suara anak berlatih di rumah keluarga Christom 

Lekitoo, di Anggori. Dengan pertimbangan bahwa anggota paduan 
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suara anak lebih banyak berasal dari jemaat Anggori sehingga 

penggunaan alat transportasi dapat lebih efisien. Paduan suara dewasa 

berlatih di rumah penulis. Untuk itu panitia menyediakan transportasi 

untuk menjemput dan mengantar pulang anggota paduan suara. 

Kendala yang dihadapi penulis dalam mempersiapkan paduan 

suara cukup banyak diantaranya kedisiplinan dalam berlatih, tingkat 

kehadiran anggota paduan suara, ketepatan waktu latihan, anggota 

paduan suara yang terus berubah-ubah dan waktu persiapan yang 

singkat, mengingat adanya libur natal dan tahun baru mulai dari 23 

Desember 2014 sampai pada 3 Januari 2015. 

Anggota paduan suara dewasa yang awalnya terkumpul  pada 5 

November 2014 adalah sebanyak 25 orang. Namun seiring berjalannya 

waktu sampai dengan 22 Desember 2014 anggota yang tersisah 

hanyalah 6 orang. Pada 23 Desember 2014, penulis menghubungi 

salah satu tim paduan suara pemuda di jemaat GKI Maniyosi Wirsi 

Klasis GKI Manokwari kota dan mereka bersedia untuk membantu 

penulis dengan anggota sebanyak 20 orang. Selain itu penulis juga 

meminta bantuan kepada beberapa orang teman penulis. Pada saat 

ujian kelayakan jumlah paduan suara dewasa mencapai 35 orang. 

Namun yang ikut melayani pada ibadah 7 Februari 2015 berjumlah 22 

orang.  

Menurunnya keterlibatan anggota paduan suara dewasa pada ujian 

akhir 7 Februari 2015 dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu : 

a) Sebagian anggota paduan suara kurang merasa bertanggung 

jawab dengan komitmen yang diambilnya ketika hendak 

terlibat dalam paduan suara untuk melayani pada ujian penulis. 

b) Kurang bertanggung jawabnya anggota paduan suara 

disebabkan oleh kebiasaan anggota paduan suara menerima 

fasilitas (uang, pakaian seragam, dan fasilitas-fasilitas lainnya) 

dari pihak pengelola paduan suara selama ini yaitu pemerintah 

daerah. 
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c) Terbatasnya anggota paduan suara yang mampu di bidang seni 

suara terutama dalam hal membaca not sehingga anggota yang 

mampu merasa tidak ada persaingan yang terjadi. 

 

 Jumlah paduan suara anak pada awal latihan pada 18 Desember 

2014 adalah 15 orang dari Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) GKI 

Pniel Anggori Manokwari. Penulis meminta bantuan kepada beberapa 

gereja GKI lain, misalnya GKI Sion Sanggeng, GKI Effata Manggoapi, 

GKI Eben Haezer dan GKI Efrata Wosi, Manokwari. Akhirnjya, jumlah 

paduan suara anak meningkat menjadi 30 orang yang melayani pada 

ibadah TAMG. 

Bertambahnya jumlah anggota paduan suara anak menunjukkan 

bahwa perilaku anak-anak ini masih polos dan mereka tidak menuntut 

fasilitas seperti uang, seragam paduan suara dan lain-lain. Di samping itu 

metode pendekatan yang penulis ambil dalam mengumpulkan anak-anak 

melalui para pengasuh sekolah minggu mereka. Langkah yang ditempuh 

penulis untuk terus memotivasi anak-anak agar rajin dan disiplin dalam 

mengikuti latihan adalah dengan menampilkan mereka untuk bernyanyi 

lagu yang sementara dipersiapkan untuk ibadah 7 Februari 2015. 

Penampilan paduan suara anak dilakukan setiap minggu di beberapa gereja 

yang berbeda pada klasis Manokwari. 

 

2.   Vokal Grup 

 Vokal grup yang dipilih untuk terlibat dalam ibadah TAMG ini 

adalah vokal grup Eleison dari jemaat GKI Sion Sanggeng Manokwari, 

yang telah memproduksi album sebanyak tiga seri. Dipilihnya vokal 

grup ini karena memiliki korelasi dengan liturgi ibadah kontekstual 

yang akan dilakukan. Vokal grup Eleison adalah salah satu vokal grup 

di kota Manokwari yang selalu membawakan lagu-lagu rohani Papua 

dengan menggunakan alat musik khas Papua.  
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 Pada ibadah TAMG ini vokal grup ini menyanyikan lagu dua lagu 

yaitu “Chinogo Injil” yang merupakan lagu prosesi masuk dengan tari 

Tumbu Tanah serta lagu untuk saat teduh yaitu “Tunjukan KuasaMu”. 

 

3. Tim Musik dan Tim Tari 

 Dalam ibadah kontekstual bernuansa etnis Papua ini penulis juga 

menggunakan musisi dan penari. Grup yang digunakan oleh penulis 

adalah grup Iriantos. Dipilihnya grup Iriantos karena grup ini termasuk 

grup yang selalu siap untuk melayani permintaan para konsumen yang 

membutuhkan jasa layanan tarian dan musik dari mereka. Hal ini 

nampak pada tarian dan lagu-lagu yang dimainkan sudah dikuasai 

karena mereka selalu melakukan latihan rutin. 

 Dalam ibadah TAMG ini pemusik sangat berperan penting dari 

awal hingga akhir ibadah mulai dari nyanyian prosesi masuk hingga 

prosesi keluarnya pelayan firman. Sedangkan penari menarikan tiga 

tarian yaitu tari Tumbu Tanah di awal ibadah pada prosesi masuknya 

pelayan firman, tari Balengan saat lagu pengutusan, dan tari Perang 

pada prosesi mengantar keluar pelayan firman dari tempat ibadah. 

 

4.  Kepanitiaan 

 Model struktur kepanitiaan yang dibangun didasarkan pada latar 

belakang pemikiran “struktur mengabdi pada program dan program 

mengabdi pada tujuan”. Dengan demikian ketika penulis membangun 

struktur kepanitiaan yang diberi nama “panitia ujian TAMG Caroline 

Lekitoo”. Penulis memasukan seksi-seksi yang diharapkan dapat 

membantu penulis dalam memperlancar persiapan menuju ujian 

sekaligus mensukseskan ujian TAMG  penulis. 

 Sesuai dengan dasar pemikiran pembentukan kepanitiaan yang 

telah penulis uraikan di atas, maka berikut ini penulis akan 

menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi (job description) dari 

masing-masing seksi dalam kepanitiaan. 
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a. Seksi transportasi  

Tugas pokok dan fungsinya adalah menjemput dan mengantar 

pulang anggota paduan suara dewasa, paduan suara anak, tim musisi 

dan tim tari. Tugas ini dilaksanakan dalam tahap latihan maupun pada 

pelaksanaan ujian kelayakan dan ujian TAMG. Pada sesi latihan rata-

rata digunakan dua mobil untuk menjemput dan mengantar pulang 

anggota paduan suara anak dan paduan suara dewasa. Pada gladi resik 

dan ujian kelayakan digunakan tiga mobil dan satu mini bus untuk 

menjemput semua yang terlibat dalam acara, baik musisi, anggota 

paduan suara anak dan dewasa, vokal grup Eleison dan tim tari 

Iriantos. 

b. Seksi Konsumsi  

Seksi konsumsi mulai melakukan tugasnya sejak pertama kali 

berlatih pada 18 Desember 2014. Seksi konsumsi menyediakan snack 

yaitu berupa kue dan minuman. Sedangkan pada ujian kelayakan dan 

ujian TAMG seksi konsumsi menyediakan makanan. 

c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi  

Seksi ini mulai merekam dan mengambil gambar pada saat 

persiapan gladi resik  dan ujian kelayakan. Ada dua model publikasi 

yang dilakukan yaitu melalui pembagian selebaran yang dilakukan 

pada saat launching buku “Teluk Doreh Ladang Pertemuan Injil dan 

Budaya Suku Doreri” juga melalui undangan kepada berbagai elemen 

masyarakat. Pada puncak acara terdapat dua jenis dokumentasi (foto 

dan rekaman video) serta satu jenis publikasi yaitu siaran langsung 

dari RRI Manokwari.  

d. Seksi Acara  

Tiga hari sebelum dilakukannya gladi resik untuk ujian kelayakan 

koordinator seksi acara bersama dengan anggota-anggota dan para 

petugas yaitu pembawa acara, liturgos, dan petugas LCD bersama 

penulis bertemu untuk membicarakan rician tugas dari masing-masing 

petugas acara. Penulis  telah menyiapkan agenda pembicaraan baik 
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untuk mengarahkan pembawa maupun liturgos. Selain itu dalam 

pertemuan ini panitia membicarakan tentang korelasi antara tampilan 

LCD dan petugas liturgi. Seksi acara juga bertugas untuk 

menghubungi pendeta yang akan menjadi pelayan firman, pembaca 

doa pengakuan dosa serta doa syukur persembahan. 

e. Seksi Jemput-antar Dosen 

Seksi ini memulai tugas sejak kedatang para dosen di Manokwari 

yaitu 5 Februari 2015. Seksi ini bertugas mengantar dan menjemput 

dosen pada saat acara dilaksanakan maupun hari-hari sebelum acara. 

f. Perlengkapan dan dekorasi 

Seksi ini bertugas mempersiapkan tenda dan mendekorasi gereja 

sesuai dengan konsep ibadah kontekstual yang dilaksanakan. 

g. Tim doa  

Tugas dari tim doa dilakukan sejak awal latihan dan persiapan. 

Panitia pengarah memberikan pokok-pokok doa yang harus didoakan 

oleh tim doa.  

h. Kesekretariatan 

Seksi ini memiliki tugas memperbanyak selebaran yang akan 

dibagikan, memperbanyak liturgi untuk para petugas, membuat LCD.  

. 

B. Ujian Kelayakan 

Pada 12 Januari 2015 penulis diwajibkan mengikuti satu tahapan 

ujian sebelum dilaksanakannya ujian TAMG, yaitu uji kelayakan. Pada uji 

kelayakan ini penulis menampilkan liturgi kontekstual secara keseluruhan 

dan merekamnya lalu mengirim via youtube kepada para dosen penguji di 

Salatiga. Pada ujian kelayakan ini petugas-petugas ibadah terlihat sangat 

gugup baik musisi, paduan suara maupun yang lainnya. Saat uji kelayakan 

paduan suara masih bernyanyi menggunakan partitur dan belum 

melakukan koreografi. 

Kendala yang dihadapi penulis setelah itu adalah proses 

pengiriman video ibadah melalui youtobe karena jaringan internet di kota 
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Manokwari yang kurang bagus sehingga tiga hari setelah itu baru rekaman 

video dapat tercantumkan di youtube. Setelah berhasil memasukan video 

penulis juga meminta saran dari dosen pembimbing, teman-teman musisi 

di Salatiga, maupun dosen-dosen lain. Penulis mendapat tanggapan saran 

dari bapak Agastya Rama Listya agar paduan suara dapat menghafal lirik 

lagu dan menggunakan koreografi sehingga terlihat lebih menarik. Penulis 

juga mendapat dari bapak Henry Susanto Pranoto selaku dosen 

pembimbing satu dan seorang teman musisi yaitu saudari Ferarri Berlineta 

tentang kekompakan paduan suara dan pola mengabah dari penulis. 

 

C. Gladi Resik TAMG 

Pada 6 Februari 2015 penulis melakukan gladi resik bersama 

seluruh petugas ibadah dan panitia. Gladi ini dihadiri oleh dosen 

pembimbing yaitu bapak Henry Pranoto dan ibu Rachel Mediana Untung 

juga bapak Pdt. Rainer Scheunemann dan Pdt Mth. Mawene.  

Gladi resik yang direncanakan dimulai pada pukul 16.00 ternyata 

mengalami kemunduran hingga pukul 19.00 dikarenakan cuaca saat itu 

yang hujan dan keterlambatan dari beberapa pelaku ibadah seperti musisi 

dan liturgos. Gladi resik kurang berjalan dengan lancar karena salah satu 

musisi yang tunjuk untuk memegang melodi saat intro dan interlude lagu 

tidak dapat hadir mengikuti gladi sehingga ia digantikan oleh orang baru. 

Hal ini membuat sebelum gladi penulis harus berlatih khusus dengan para 

musisi. Melihat hal itu penulis langsung dibantu oleh bapak Henry untuk 

melatih para musisi.  

Ada  beberapa hal yang diperbaiki oleh para pembimbing dengan 

harapan ibadah yang dilaksanakan dapat memberikan yang terbaik bagi 

kemuliaan nama Tuhan. Penulis sangat terbantu dengan hadirnya para 

pembimbing. Bapak Henry mengoreksi bagian-bagian dalam liturgi yang 

dapat disajikan dengan lebih baik lagi dari pada uji kelayakan. Ibu 

Mediana merekam hal-hal tersebut serta memberikannya kepada penulis, 
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sebagai bahan koreksi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dengan 

lebih baik untuk pelaksanaan TAMG. 

 

D. Pelaksanaan TAMG 

Puncak dari seluruh persiapan adalah pelaksanaaan ujian TAMG 

pada 7 Februari 2015 pukul 18.00 WIT yang dilaksanakan di Gereja 

Kristen Injil (GKI) Effata Manggoapi, Manokwari. 

Pada undangan yang beredar tercantum waktu pelaksanaan yaitu 

pukul 16.00 WIT. Namun penulis dan seksi acara telah bersepakat bahwa 

acara dilaksankan pada jam 17.00 WIT. Hal ini memang disengaja untuk 

mengantisipasi budaya ketidak disiplinan waktu yang selama ini terjadi di 

Papua. Namun, ternyata waktu pelaksanaan acara tertunda hingga pukul 

18.00 WIT. Hal ini diakibatkan oleh cuaca sore itu yang diwarnai hujan 

deras dan lambatnya kesiapan para pelaku ibadah. 

Meskipun tertunda hingga pukul 18.00 WIT namun ibadah berjalan 

sesuai dengan rencana. Hujan deras yang mengguyur kota Manokwari sore 

itu tidak mematahkan semangat jemaat untuk datang mengikuti ibadah. 

Diperkirakan jumlah jemaat yang datang sekitar 400an orang. Ibadah ini 

tidak hanya diikuti oleh warga jemaat yang ada di dalam kota Manokwari 

saja. Namun diikuti juga oleh jemaat tamu yang datang untuk menghadiri 

perayaan HUT pekabaran Injil di tanah Papua yang ke 160 tahun, seperti 

grup suling tambur dari klasis GKI Raja Ampat, Sorong dan Klasis GKI 

Sarmi. 

Kehadiran dua grup suling tambur ini menambah semarak ibadah 

kontekstual etnis Papua yang dilakukan saat itu. Sebelum dan sesudah 

ibadah mereka melantunkan lagu-lagu daerah Papua dan lagu hymnal 

seperti Nyanyian Rohani dengan alat musik suling dan tambur. 

Antusiasme jemaat tidak hanya nampak pada kedatangan mereka tetapi 

jemaat turut berpartisipasi dengan ikut bernyanyi dan menari bersama para 

pelaku ibadah. 
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Setelah ibadah, acara dilanjutkan dengan penyampaian terimakasih 

dari keluarga serta sambutan dari Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, bapak 

Danny Salim. 

Semaraknya acara ini tidak hanya terjadi di dalam gereja saja pada 

saat ibadah. Tetapi setelah ibadah berlanjut di halaman depan gereja 

dengan bernyanyi dan menari bersama diiringi grup suling tambur. 

 

E. Evaluasi TAMG 

Secara keseluruhan acara yang berlangsung sesuai dengan liturgi 

yang disusun oleh penulis dan prosesi acara berjalan lancar. Meskipun 

masih terdapat beberapa kesalahan teknis. 

Pada saat persiapan terdapat beberapa kendala yang diakibatkan 

oleh kurangnya kedisiplinan dan tanggungjawab pelaku ibadah. Dampak 

dari kendala tersebut membuat latihan yang selalu dilakukan harus 

dilakukan berulangkali karena tidak hanya anggota paduan suara yang 

sering tidak konsisten dalam keaktifan tetapi juga keserasian koreografi 

dan keharmonisan suara untuk menyanyikan lagu perlu terus diperbaiki 

dari hari ke hari. Tetapi puji dan syukur penulis naikan kehadirat Tuhan 

Yesus Kristus sebagai sumber semangat, kekuatan dan hikmat. Karena 

penulis dimampukan untuk memperbaiki semua kekurangan itu. Meskipun 

pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada 

saat penyajian. 


