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Abstract 

 
Two things that will be discussed in this article are: 1) the historical background and the significances of 
church music contextualization; and 2) some various contextual sacred choral compositions. This article 
aims to give insights to the reader’s knowledge of church music contextualization and its practical 
application found in Indonesian sacred choral works. 
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Pendahuluan 

 Musik rohani Kristiani pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: musik liturgis 

dan non liturgis. Musik liturgis atau musik gereja adalah musik yang menjadi bagian dari 

peribadatan gereja, karena itu jenisnya dibedakan menurut fungsinya, misalnya: lagu 

pujian, penyembahan, pengakuan dosa, doa, pengucapan syukur, pengutusan, dan berkat. 

Sementara musik non liturgis atau sering disebut musik sakral adalah seluruh musik yang 

secara umum tidak terkait dengan liturgi gereja, namun adakalanya dapat digunakan dalam 

liturgi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya: oratorio Messiah, Saul dan 

Israel in Egypt gubahan George Frederic Handel; Mass in B minor dan St. John Passion 

gubahan Johann Sebastian Bach; atau Elijah gubahan Felix Bartholdy Mendelssohn. 

 Tulisan ini sendiri akan mendiskusikan jenis kedua dari musik rohani Kristiani, 

yaitu musik sakral, atau secara spesifik musik koral sakral kontekstual. Walaupun 

demikian bagaimana pemikiran tentang kontekstualisasi muncul dan berkembang, serta 

bagaimana gereja-gereja di Indonesia menanggapi dan mengembangkan pemikiran ini, 

akan dikupas secara singkat melalui tulisan ini. Bagaimana para komponis musik koral 

sakral Indonesia menangkap ide ini serta mengimplementasikan dalam karya-karya 

musiknya, juga akan dianalisis pada bagian akhir tulisan. Diharapkan dengan membaca 

tulisan ini, para pembaca dapat memperoleh pengetahuan tentang latarbelakang sejarah 

perkembangan serta signifikansi pemikiran tentang kontekstualisasi musik gereja. Selain 

                                                 
1 Staf pengajar Program Studi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 
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itu melalui analisis tiga buah komposisi koral sakral diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menunjukkan sejauh mana para komponis lokal menanggapi pemikiran penting ini serta 

berkontribusi melalui karya-karya mereka. 

 

Pemahaman dan Latarbelakang Pemikiran tentang Kontekstualisasi 

 Meletakkan isi sesuai dengan konteksnya merupakan bentuk kongkrit dari 

kontekstualisasi. Lebih lanjut Byang Henry Kato, seorang teolog dari Nigeria mengatakan 

bahwa kontekstualisasi adalah menyatukan isi dengan konteksnya.2 Dalam konteks 

kekristenan, isi dapat dipahami sebagai teologi atau musik yang digunakan dalam ibadah. 

Meletakkan atau menyatukan isi dengan konteksnya kemudian dipahami sebagai menggali 

atau merumuskan teologi atau nyanyian yang mengakomodasi keunikan kultural 

masyarakat setempat.  

Pendeta Marko Mahin dari Gereja Kalimantan Evangelis lebih suka menggunakan 

kata dealienasi kultural sebagai pengganti kontekstual.3 Dealienasi kultural merupakan 

sebuah upaya untuk merangkul dan mendekatkan diri pada budaya lokal dan bukan 

sebaliknya. 

 Dalam konteks kekristenan, kontekstualisasi bukan merupakan sesuatu yang baru. 

Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia dalam rangka menyelamatkan umat manusia 

merupakan bentuk kontekstualisasi yang paling nyata. Dalam Filipus 2:7-8 dikatakan 

bahwa Kristus telah mengosongkan diriNya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, 

dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 

merendahkan diriNya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah sadar 

bahwa misi penyelamatan manusia hanyalah bisa dipahami oleh manusia bila itu dilakukan 

dalam ruang lingkup manusia dan bukan ruang lingkup Ilahi. Karena itulah kehadiran 

Allah dalam wujud sebagai manusia merupakan cara Allah untuk berkomunikasi langsung 

dengan umatNya dalam bahasa yang dipahami manusia. 

I-to Loh, mantan dosen musik gereja dan etnomusikologi Sekolah Tinggi Teologi 

Taiwan, lebih suka untuk memahami kontekstualisasi sebagai manifestasi rupa Allah 

                                                 
 2 Aristarchus Sukarto, “Kontekstualisasi Musik Gerejawi: Suatu Pertimbangan Teologis dan 
Kultural dalam Musik Gereja” dalam jurnal Teologi Duta Wacana Gema No. 48 (Yogyakarta: Fakultas 
Teologi UKDW, 1994), p. 76. 

3 Lihat makalah “Alienasi dan Dealienasi Kultural: Saling Memperkaya, Bukan Menindas” yang 
ditulis oleh pendeta Marko Mahin pada Seminar Pesparawi Nasional IX Tahun 2009 di Samarinda. 
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(imago Dei) dalam kehidupan manusia.4 Lebih lanjut I-to Loh menjelaskan bahwa 

melakukan kontekstualisasi pada hakekatnya adalah mengijinkan Allah hadir dan 

mentransformasi seni budaya kita untuk memberitakan kemuliaan Tuhan.5 

 Pemikiran tentang signifikansi kontekstualisasi nyanyian jemaat digagas oleh 

Daniel Thambyrajah Niles, seorang teolog Srilanka yang juga merupakan mantan 

sekretaris umum Christian Conference of Asia. Ia menuliskan bagaimana seharusnya 

kekristenan menemukan karakteristiknya di setiap tempat. 

The gospel is like a seed and you have to sow it. When you sow the seed of the Gospel in 

Palestine, a plant that can be called Palestinian Christianity grows…The seed of the 

Gospel is later brought to America and a plant grows of American Christianity. Now when 

missionaries came to our lands they brought not only the seed of the Gospel, but their own 

plant of Christianity, flower pot included! So, what we have to do is to break the flower 

pot, take out the seed of the Gospel, sow it in our own cultural soil, and let our own version 

of Christianity grow.6  

 

Niles melihat bahwa kekristenan di Asia seharusnya memiliki warna tersendiri 

yang berbeda dengan yang dibawa oleh para misionaris Barat. Kultur Asia yang berbeda 

dengan Barat seharusnya menjadikan kekristenan Asia berbeda dengan Barat. Dalam hal 

ini D.T. Niles menggambarkan kultur tersebut sebagai tanah. Seorang teolog Taiwan 

bernama I-to Loh, menyebut gereja-gereja di Asia sebagai “gereja pisang” (banana 

churches), yaitu gereja yang tampak kuning dari penampilan fisiknya, namun jauh dalam 

hati dan pikiran mereka berwarna putih, seputih bangsa Kaukasia.7 

 

Kontekstualisasi Musik Gerejawi di Asia 

 Di wilayah Asia, seorang musikolog Barat bernama John Milton Kelly mendapat 

mandat dari East Asia Christian Conference pada tahun 1961 untuk menginventarisasi 

nyanyian jemaat yang berwarna Asia. Hasil kerja kerasnya membuahkan East Asia 

                                                 
 4 “Toward Contextualization of Church Music in Asia” dalam Vernon Wicker (ed), Hymnology 
Annual: An International Forum on the Hymn and Worship (Berrien Springs, Michigan: Vande Vere, 1991), 
p. 93. 

5 Oktamandjaja Wiguna, “Menciptakan Dunia yang Tak Membosankan” dalam Majalah Musik 
Chorale Edisi No. 2 April – Mei 2005 (Jakarta: Yayasan Musik Gereja, 2005), p.13.  
 6 Michael Hawn, Gather into One: Praying and Singing Globally (Grand Rapids, Michigan: 
Eerdmans, 2003), p. 32. 
 7 I-to Loh, “Contextualization versus Globalization: A Glimpse of Sounds and Symbols in Asian 
Worship”, makalah yang diunduh dari situs resmi Yale Institute of Sacred Music, Connecticut, New Haven: 
http://www.yale.edu/ism/colloq_journal/vol2/loh1.html, p. 2. 
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Christian Conference Hymnal (1964) yang kemudian pada tahun 1973 dikenal dengan 

nama Christian Conference of Asia Hymnal. Pada tahun 1986 Komite Eksekutif CCA 

memutuskan untuk menerbitkan nyanyian gereja baru yang memiliki warna Asia8 dalam 

rangka persiapan rapat akbar yang akan diselenggarakan di Manila, Filipina pada tahun 

1990. CCA kemudian menunjuk Asian Institute for Liturgy and Music di Quezon City 

Filipina untuk mempersiapkan penerbitan buku ini. AILM kemudian membentuk komite 

editorial yang terdiri dari James Minchin,  Fransisco Feliciano dan I-to Loh. Jerih payah 

ketiga orang ini berbuah CCA Hymnal berjudul Sound the Bamboo. 

 Dalam konteks Indonesia gereja Katholik melalui lembaga Pusat Musik Liturgi 

telah secara aktif melakukan upaya kontekstualisasi nyanyian jemaat. Secara bahu 

membahu Romo Karl Edmund Prier, Sj. dan Paul Widyawan aktif melakukan lokakarya 

komposisi di sebagian besar wilayah di tanah air. Hasil dari lokakarya tersebut 

dikumpulkan menjadi buku kumpulan nyanyian umat berjudul Madah Bakti.  

 Kontekstualisasi musik gerejawi di kalangan gereja Protestan di Indonesia 

dipelopori oleh Yayasan Musik Gereja (Yamuger). Yamuger sendiri terbentuk beberapa 

dekade yang lalu tatkala sekelompok musisi, penggubah lagu, teolog serta pemerhati musik 

gerejawi berkumpul di Jakarta dan melontarkan wacana tentang pentingnya melahirkan 

sebuah buku nyanyian jemaat yang kontekstual dan oikumenis. Yamuger berharap bahwa 

kelahiran buku nyanyian jemaat ini dapat mempersatukan gereja-gereja Protestan di 

Indonesia dalam satu wadah yang baru.9 Kehadiran nyanyian jemaat yang memiliki ragam 

etnik terasa lebih kuat pada buku Pelengkap Kidung Jemaat yang. 

 Selain sistem tangganada pentatonik yang mewarnai sebagian lagu baru gubahan 

para komponis Indonesia ini, kita juga menemukan sebuah lagu yang teksnya 

mengungkapkan pergumulan teologis yang sangat kontekstual. Dalam lagu berjudul Sayur 

Kubis Jatuh Harga (KJ No. 333), kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh nabi 

Habakuk pada masanya dibahasakan kembali oleh Stasion Tarigan berdasarkan situasi 

yang sama dalam konteks Sumatera Utara.  Tarigan tidak mentah-mentah mengadopsi 

situasi Israel yang menjadi locus dari kehidupan nabi Habakuk, karena ia sadar bahwa 

pohon ara dan pohon zaitun tidak dikenal di Sumatera Utara. Sebaliknya para petani di 

                                                 
 8 Warna Asia yang dimaksud adalah koleksi nyanyian jemaat yang menggunakan melodi pentatonik, 
alih-alih skala nada diatonik dan sistem harmoni Barat.   

9 Agastya Rama Listya, “Kontekstualisasi Musik Gerejawi: Sebuah Keniscayaan” dalam Jurnal 
Musik Fakultas Seni Pertunjukan UKSW Vol. II No. 3, (Salatiga: Fakultas Seni Pertunjukan UKSW, 2010), 
p. 171.   



JURNAL MUSIK  VOL. 2. NO. 3   JULI 2011 

 
191 

 

Sumatera Utara jauh lebih mengenal tanaman seperti: kubis, tomat dan cengkeh. Namun 

baik petani di Israel maupun Sumatera Utara menyadari benar dampak yang ditimbulkan 

dari kegagalan panen tatkala hama tanaman menyerang. Terlepas dari kepahitan yang 

ditimbulkan oleh kegagalan panen, baik nabi Habakuk maupun Tarigan mendorong umat 

Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhannya. Pasca kelahiran Kidung 

Jemaat, maka pada tahun 1999 Yamuger menerbitkan sebuah buku suplemen baru yaitu 

Pelengkap Kidung Jemaat. Pada buku nyanyian yang baru ini, enam puluh persen dari tiga 

ratus delapan buah lagu yang ada merupakan komposisi baru gubahan para komponis 

Indonesia.10  

 Sayangnya pertumbuhan nyanyian jemaat kontekstual yang cukup pesat ini tidak 

diiringi dengan pertumbuhan komposisi koral sakral kontekstual yang tinggi. Walaupun 

beberapa komponis Indonesia seperti: Bonar Gultom, Pontas Purba, (alm) F.E. Lango, 

(alm) Usadi Wiryatnaya, Christian Izaac Tamaela, Daud Kosasih dan Gerhard Gere 

memasukkan unsur-unsur etnik dalam karya-karya mereka, namun prosentasenya menjadi 

sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah karya komponis lainnya yang lebih condong 

pada gaya musik Barat.  

 

Beberapa Ragam Komposisi Musik Koral Sakral Kontekstual 

 Sejauh ini belum ada kesepakatan diantara para musisi untuk menyebut komposisi 

musik koral sakral yang mengangkat unsur lokal. Mauly Purba, seorang akademisi dari 

Universitas Negeri Sumatera Utara, serta Perry Rumengan, seorang akademisi dari 

Universitas Negeri Manado, lebih suka menggunakan istilah inkulturasi.11 Senada dengan 

Mauly Purba dan Perry Rumengan, Marko Mahin, seorang teolog dari Gereja Kalimantan 

Evangelis, menggunakan istilah dealienasi kultural untuk menyebut inkulturasi ini.12 

Sementara Christian Izaac Tamaela, seorang teolog dan musisi dari Ambon, memilih untuk 

menggunakan istilah nuansa etnik. Dalam makalahnya berjudul ”Peran Seni Budaya dalam 

Memperkaya Musik Gereja: Ditinjau dari Segi Seni Musik”, Christian I. Tamaela 

menjelaskan definisi musik etnik sebagai seni musik kesukuan yang lahir, hidup dan 

berkembang sesuai nilai-nilai falsafah, identitas, keaslian dan keindahan seninya dalam 

                                                 
10 Agastya Rama Listya, ibid., p. 172.   

 11 Lihat Mauly Purba, “Inkulturasi: Proses yang Tiada Hentinya,” makalah yang disampaikan pada 
Seminar Pesparawi Nasional IX Tahun 2009 di Samarinda, Kalimantan Timur.  
 12 Lihat Marko Mahin, op. cit. 
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masyarakat lokal tertentu.13 Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

nuansa sebagai variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali.14 Singkat kata 

istilah ”nuansa etnik” dapat dipahami sebagai komposisi baru yang sangat dipengaruhi atau 

menonjolkan karakter musik kesukuan. Penulis sendiri lebih suka menggunakan istilah 

kontekstual karena memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada sekadar musik etnik. 

Walaupun demikian dalam artikel ini, pengertian kontekstual yang dimaksud adalah musik 

yang berorientasi pada musik kesukuan/etnik. 

 Berdasarkan pengamatan penulis, maka komposisi musik koral sakral kontekstual 

di Indonesia dapat dikelompokkan (setidaknya) menjadi tiga jenis, yaitu: 1) yang 

sepenuhnya menggunakan idiomatika lokal (skala melodik, ornamentasi, instrumentasi, 

bahkan terkadang juga liriknya); 2) mengkombinasikan antara idiomatika atau nuansa lokal 

dengan teknik kompositorik Barat Klasik terutama dalam hal penulisan kontrapung dan 

harmoni; serta 3) mengutip penggalan melodi atau bahkan terkadang hanya ideologi atau 

filosofi lokal namun dijabarkan sepenuhnya dalam teknik kompositorik modern. Sementara 

dalam penggarapan ketiga jenis komposisi ini dapat berbentuk homofonik/kordal (seluruh 

suara bernyanyi bersama dalam pola ritmik yang sama), polifonik imitatif (masing-masing 

suara masuk secara bergantian dengan mengimitasi garis melodik atau pola ritmik dari 

suara sebelumnya), polifonik non imitatif (penggunaan teknik polifonik selain imitasi, 

misalnya dengan menyisipkan kontramelodi), atau heterofonik (satu atau beberapa suara 

lain menyanyikan melodi isian bersifat repetitif yang bertujuan menyemarakkan 

komposisi). Selain itu dalam penyajiannya, komposisi musik koral sakral kontekstual dapat 

atau tidak menggunakan iringan. Belakangan muncul wacana/aspirasi yang kuat untuk 

lebih menggunakan instrumentasi lokal dalam penyajian komposisi musik etnik. Bahkan 

dalam beberapa komposisi koral yang ada, penggunaan piano yang notabene merupakan 

instrumen musik Barat ”dilarang” entah secara eksplisit atau implisit  

 Tiga contoh komposisi koral sakral kontekstual yang akan dibahas dalam makalah 

ini adalah: 1) ”Mengalir Kasih Yesus” gubahan Gerhard Gere yang mewakili jenis 

                                                 
 13 Christian Izaac Tamaela, “Peran Seni Budaya dalam Memperkaya Musik Gereja: Ditinjau dari 
Segi Seni Musik,” makalah yang disampaikan pada Seminar Pesparawi Nasional IX Tahun 2009 di 
Samarinda, Kalimantan Timur, p. 2. 
 14 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), p. 
788. 
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komposisi pertama15; 2) ”Tuhan Berapa Lama Lagi” gubahan Pontas Purba yang mewakili 

jenis kedua; serta 3) ”Ritual Misa Suci” gubahan Perry Rumengan yang merepresentasikan 

jenis ketiga.  

 

Analisis Lagu ”Mengalir Kasih Yesus” gubahan Gerhard Gere 

Lagu ini ditulis berdasarkan inspirasi permainan instrumen kecapi Dayak 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang ditandai dengan pergerakan nada dan pola 

ritmik yang sederhana serta bersifat repetitif. Gerhard Gere menjelaskan bahwa 

karakteristik musikal ini juga selaras dengan sifat orang Dayak yang tenang, bersahaja, 

serta setia menjunjung tinggi adat-istiadatnya. 

Walaupun pada partitur, iringan musik dituliskan untuk instrumen piano namun 

sebenarnya sang komponis lebih menghendaki untuk dimainkan dengan menggunakan 

iringan kecapi atau sapeq.  

Progresi harmoni yang sederhana dan cenderung statis [lebih banyak didominasi 

oleh akor I (tonika), sementara akor V dan vi hanya digunakan sesekali] juga merupakan 

upaya untuk menggambarkan kesetiaan dan kesederhanaan orang Dayak. Orang Dayak 

lebih suka untuk memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di alam secara tidak 

berlebihan. “Hidup hari ini cukup untuk makan hari ini” merupakan falsafah yang 

senantiasa mereka pegang. Sunawar Owat menjelaskan bahwa latarbelakang mereka 

sebagai manusia perantau sangat berpengaruh terhadap falsafah ini. Menabung merupakan 

sebuah kegiatan ekonomis yang tidak dikenal dalam kamus masyarakat tradisional.16 

Tekstur polifonik pada komposisi menggambarkan riak air sungai yang mengalir 

berkejar-kejaran dan bergulung-gulung. Sementara homofonik menandakan sebuah 

kebersamaan di akhir dari perjalanan air sungai tersebut. Ibarat Kalimantan yang memiliki 

banyak anak sungai yang mengalir, namun akhirnya ke satu tujuan juga, yaitu muara. 

Sementara kata “mengalir” dikaitkan dengan kasih Yesus yang tidak pernah berhenti 

mengalir bagaikan sungai, baik pada saat suka maupun duka. 

 

                                                 
15 Walaupun iringan yang dituliskan pada komposisi ini adalah piano, namun Gerhard Gere selaku 

penggubah lebih suka untuk menyajikannya dengan menggunakan instrumen tradisional Kalimantan Tengah, 
yaitu sapeq. 

 16 Sunawar Owat, “Sikap Hidup Orang Dayak” (25 Mei 2008) diunduh dari situs: 
http://yosefsekundus.blogspot.com/2008/05/sikap-hidup-orang-dayak.html) 
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Analisis Lagu “Tuhan Berapa Lama Lagi” Gubahan Pontas Purba 

Komposisi ini digubah oleh Pontas Purba pada tahun 2005 dalam rangka 

penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional Tahun 2006 di Medan. Pada saat 

yang bersamaan beliau mengalami masalah dengan jantungnya sehingga membutuhkan 

biaya yang cukup besar untuk menjalani operasi. Di tengah kesulitan finansial yang tengah 

dihadapinya, ia menerima permintaan untuk menulis komposisi dari Lembaga 

Pengembangan Pesparawi Nasional. Karena itu sembari berlinang air mata, Pontas Purba 

menuliskan komposisi ini dengan menggunakan komputernya. 

Etnis Batak dikenal sebagai masyarakat yang suka bernyanyi.  Andung secara 

harafiah bermakna ratapan. Andung biasanya dinyanyikan oleh seorang penyanyi 

profesional untuk menceritakan perbuatan baik seseorang yang telah meninggal. Robert 

Hodges menjelaskan lebih lanjut fungsi/tujuan andung-andung dalam konteks kematian di 

masyarakat Batak, yaitu sebagai ungkapan dukacita yang terpola dan yang memenuhi 

tatacara adat—menghormati atau memperingati orang yang meninggal.17 Lebih lanjut 

Hodges menambahkan bahwa andung berfungsi sebagai saluran komunikasi antara dunia 

nyata dan dunia lain agar permohonan dari dunia nyata dapat disampaikan kepada roh 

leluhur sehingga berkat dapat dilimpahkan bagi mereka yang hidup.18 Praktik mangandung 

ini mulai jarang dilakukan di kalangan masyarakat Batak karena dianggap bertentangan 

dengan ajaran gereja, terutama: 1) penghormatan terhadap roh-roh nenek moyang; dan 2) 

kepahitan dan kesedihan yang ditekankan.19 Umat mulai menggantikan tradisi ini dengan 

menyanyikan ende huria (nyanyian gerejawi) yang teksnya menekankan kesukacitaan dan 

pengharapan surgawi.20 

Lagu ini terdiri dari dua bagian besar yaitu: A – B. Bagian awal menggambarkan 

jerit tangis Pontas Purba kepada Tuhannya. Ia membutuhkan pertolongan dan jawaban atas 

doa yang dipanjatkannya, namun seakan-akan Tuhan tidak perduli dengan keadaannya dan 

bahkan mengabaikan doanya. Pada bagian ini Pontas Purba menghendaki agar lagu ini 

dibawakan secara lebih bebas dengan menggunakan improvisasi berdasarkan skala nada 

pentatonik Batak. Ornamentasi dapat berupa glissando, yaitu membunyikan sebuah nada 

dengan cara menyendok dari nada di bawahnya. Selain itu Pontas Purba menginginkan 

                                                 
 17 W. Robert Hodges, ““Tu Dia Ho, Dung Mate Ho?” Manifestasi dan Mediasi Disonansi Kognitif 
dalam Konteks Lagu-Lagu Ratapan di Kalangan Kristen Protestan Batak Toba”” dalam jurnal 
Etnomusikologi Vol. 2 No. 1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), p. 8.  
 18 W. Robert Hodges, ibid., p.p. 8 – 9. 
 19 W. Robert Hodges, ibid., p. 9. 
 20 W. Robert Hodges, ibid., p. 9. 
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agar bagian pertama dibawakan dengan warna suara koral yang tidak terlalu merujuk pada 

gaya Barat. Fermata yang menandai berakhirnya bagian pertama diharapkan mengambil 

waktu sedikit lebih panjang sehingga penyanyi tidak terburu-buru masuk ke bagian kedua.  

Bila bagian pertama merupakan sebuah Andung yang dibawakan layaknya 

seseorang yang meratap karena ditinggalkan orang yang dikasihinya, maka sebaliknya 

bagian kedua bersifat kontras. Bagian kedua dibuka oleh tarian pergaulan muda-mudi 

Batak Toba atau lazim disebut dengan martumba. Bagian kedua bersifat gembira dan 

menggunakan tanda tempo MM=110. Walaupun pada saat sakit, Pontas Purba menuliskan 

tanda temponya MM=100, namun keputusan ini dikoreksi setelah beliau sehat kembali. 

Lagu ini dibawakan dalam warna suara koral yang lebih baku serta bertekanan (marcato). 

 

Analisis Lagu ”Ritual Suci” Gubahan Perry Rumengan 

Perry Rumengan menggubah komposisi ini dengan menggunakan skala nada 

modus otentik III, yaitu phrygian (frigis). Skala nada ini memiliki nada final pada nada G# 

serta nada dominan pada nada D#. 

 
  

Harmoni yang digunakan bersifat linier karena mengabdi kepada susunan melodi 

pokok, yaitu: 3 – 5 – 6 – 7 – 1 – 2, dan bukan fungsional dalam pengertian mengacu 

kepada pemahaman konvensional tentang sifat dan kecenderungan dari setiap akor, 

misalnya: tonika yang bersifat stabil, serta subdominan dan dominan yang merupakan 

perhentian sementara. 

Ornamentasi semacam “pralltriller/schneller”  atau “inverted mordent” diberikan 

kepada nada-nada pokok yang umumnya bertekanan dan memiliki nilai nada yang panjang. 

Pergerakan melodik pada bagian intro dan coda berusaha untuk menghindari prinsip 

gravitasi secara alamiah. Setiap kecenderungan melodik yang bergerak turun akan selalu 

dihindari. 

Karakter etnik dari lagu ini justru terletak pada bagian tengah yang berbunyi: 

 Empung Rengan-rengan Turuan si lalan.  

 Lalan rondor-rondor se puyun nio. 

Leos un taar nu si lalan karengan tembone kai se puyun iwali wo kamange. 
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 Terjemahannya: 

Tuhan yang merupakan awal dari segalanya menunjukkan jalan kepada cucu-

cucumu ini. 

Perjanjian Tuhan amatlah baik, yaitu jalan yang mula-mula ditunjukkanNya. 

 Tengoklah cucu-cucumu, betapa bahagianya.   

 

 Teks di atas merupakan doa yang biasa dipanjatkan oleh masyarakat Minahasa 

dahulu sebagai bentuk pengakuan terhadap kekuasaan transenden yang ada. Pengakuan ini 

juga yang memunculkan rasa hormat kepada para ”opo” sebagai penjaga, pembela dan 

pelindung mereka. Karena itulah teks doa ini menggambarkan rasa hormat mereka yang 

teramat besar.21 Pasca masuknya kekristenan pengakuan terhadap kekuatan supranatural 

yang transeden beralih dari roh leluhur kepada Tuhan Yang Mahaesa. Karena itu 

penyebutan istilah ”empung rengan” bukan dimaknai sebagai roh nenek moyang tetapi 

Allah nenek moyang turun temurun yang abadi. 

 

Penutup 

Dalam rangka mendorong para komponis Kristen di Indonesia untuk lebih 

menggali kekayaan etnik yang berada di sekitarnya dan menuangkannya dalam komposisi 

koral sakral bernuansa etnik, maka riset menjadi salah satu langkah penting yang perlu 

dilakukan oleh para komponis Indonesia. Riset bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

berkaitan dengan karakteristik musikal lagu etnik yang akan dijadikan referensi penulisan, 

misalnya hal-hal yang berkaitan dengan skala nada, struktur melodik, pola ritmik yang 

khas, ornamentasi, dan instrumentasi. Selain karakteristik musikal di atas, riset juga 

membekali komponis dengan pengetahuan tentang ideologi/filosofi, karakter maupun 

fungsi sosial dari lagu-lagu etnik tersebut. Kedua pemahaman di atas akan sangat 

membantu para komponis untuk menghasilkan komposisi koral baru yang memiliki isi dan 

kualitas. Bila tidak maka komposisinya hanya akan berhenti pada sekadar meniru dan 

memindahkan bunyi dari komposisi aslinya. 

 Mengakhiri tulisan ini, kontekstualisasi musik gerejawi janganlah dipahami   

sebagai   sebuah  ketiadaan  pilihan,   melainkan  sebagai sebuah  konsekuensi  logis 

                                                 
 21 Karli Williams Karundeng, “77 Tahun GMIM berSinode Menyelami Spirit dan Tantangan 
Sekarang Ini” dalam Majalah Dodoku Edisi No. XI (Manado: Sinode GMIT, September 2011).  
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partisipasi manusia dalam penciptaan Tuhan yang berkelanjutan.22 Kekristenan bukanlah 

sebuah keyakinan iman yang sudah berakhir ribuan tahun yang lalu dan kini menjadi 

kenangan historik. Kekristenan bertumbuh, berkembang dan hidup di tengah-tengah 

keanekaragaman kultural. Karena itulah kontekstualisasi merupakan pemahaman bahwa 

nilai-nilai kekristenan akan tetap sama dari waktu ke waktu, namun dikemas sesuai dengan 

warna kultur setempat, yaitu tempat dimana kekristenan bertumbuh, berkembang dan 

hidup.  

Johannes Garang dan Pontas Nasution menambahkan bahwa musik gerejawi 

merupakan ”anak zaman” yang di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang berlaku 

sepanjang waktu dan di semua tempat. Bila musik gerejawi tidak dikembangkan sesuai 

dengan zamannya maka ia akan kehilangan konteks terhadap nilai-nilai budaya, 

lingkungan alam dan manusianya.23 
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