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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Kontekstualisasi ajaran Kristen dalam kehidupan bergereja di 

Indonesia merupakan isu yang selalu hangat dibicarakan. Kontekstualisasi 

menjadi isu yang penting karena dinilai lebih mampu menjawab kebutuhan 

umat Kristen sesuai dengan konteks budayanya. Gerrit Singgih menuliskan 

bahwa  “Kontekstualisasi merupakan suatu usaha untuk menghayati 

kebenaran Injil.”1  Melalui kontekstualisasi umat diharapkan lebih mampu 

mengekspresikan iman dan menghayati jati dirinya sesuai dengan konteks 

kebudayaannya. Selama ini warga gereja cenderung „berlaku‟ seperti orang 

Eropa karena menggunakan atau mengadopsi tata cara orang Eropa dalam 

melakukan peribadatan. Memang tidak ada yang salah dengan hal ini, namun 

selain untuk alasan umat lebih dapat mengekspresikan iman yang jujur dan 

menghayati jati dirinya sebagai orang Indonesia, kontekstualisasi juga adalah 

bentuk penghargaan atas kultur budaya yang dianugerahkan Tuhan bagi 

bangsa Indonesia. 

Mengemas inti ajaran Kristen dalam bentuk baru yang kontekstual 

bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dalam hal ini, latar belakang konteks 

kebudayaan Alkitab, tradisi Kekristenan awal dan kebudayaan Indonesia 

merupakan tiga hal berbeda yang perlu diperhatikan. Pertama, Alkitab 

Perjanjian Lama ditulis dalam kebudayaan Yahudi sedangkan Alkitab 

                                                           
1
 Emanuel Gerit Singgih, Berteologi dalam Konteks (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2000), hal.2 
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Perjanjian Baru ditulis dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani. Kedua, 

kebudayaan yang menonjol pada masa kekristenan awal adalah kebudayaan 

Yahudi dan kebudayaan Romawi. Kebudayaan Yahudi menonjol karena 

agama Kristen lahir dan berkembang dalam masyarakat Yahudi, sedangkan 

kebudayaan Romawi menonjol karena pada masa itu kekaisaran Romawilah 

yang berkuasa. Ketiga, masyarakat Indonesia memiliki kebudayaannya 

sendiri. Gereja perlu terus berupaya mencari dan mengembangkan bentuk 

ajaran yang paling tepat dan sesuai dengan konteks budaya setempat tanpa 

mengaburkan apalagi menghilangkan inti ajaran kekristenannya. 

 Sejauh ini yang telah dilakukankan gereja antara lain menerjemahkan 

Alkitab dan nyanyian ibadah kedalam bahasa daerah, menggubah lagu 

rohani daerah, menambahkan unsur etnik kedalam tata ibadah dan 

memaknai ulang ritual atau tradisi setempat sesuai dengan ajaran Kristen. 

Namun hal-hal tersebut di atas masih merupakan wacana eksperimental yang 

belum sepenuhnya dapat diterapkan mengingat umat sudah terbiasa dengan 

model tata ibadah Barat. 

  Salah satu upaya kontekstualisasi juga dilakukan dalam hal musik dan 

liturgi2.  Dengan musik dan liturgi yang kontekstual, umat diharapkan akan 

lebih dapat menghayati jalannya ibadah. Penghayatan tersebut dapat terjadi 

karena umat memahami apa yang sedang berlangsung dalam ibadah. Ibadah 

tersebut bukan merupakan peristiwa atau ritual keagamaan yang asing 

                                                           
2
 Istilah ‘kontekstualisasi’ biasa dipakai oleh kalangan Protestan, sedangkan umat 

Katolik menggunakan istilah inkulturasi (Emanuel Gerit Singgih, Berteologi dalam Konteks 

Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000, hal.3) 
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karena menggunakan  musik dan liturgi berdasarkan pengalaman kehidupan 

setiap hari, termasuk di dalamnya adalah alat musik, melodi, syair, dan juga 

simbol-simbol kehidupan yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. 

   Penulis sebagai putera daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 

merasa tertarik untuk mengembangkan sebuah tata ibadah bernuansa etnik 

NTT. Selain karena model tata ibadah seperti ini masih jarang –sehingga dapat 

dianggap sebagai ibadah kreatif-, ibadah bernuansa etnik ini juga lebih 

kontekstual untuk umat Kristen di NTT. Memang konsep ibadah seperti ini 

sedikit banyak akan terasa janggal karena tidak terbiasa, namun jika dirancang 

dengan baik dan benar, maka diharapkan umat akan lebih menghayati ibadah 

tersebut karena sesuai dengan latarbelakangnya sebagai orang NTT. Dalam 

rancangan tata ibadah etnik ini, penulis mencoba merancang sebuah tata ibadah 

dengan memasukkan beberapa ritual atau tradisi yang dimaknai ulang, 

memakai lagu tradisional dan mengemas musik dengan memasukkan alat 

musik tradisional NTT. Ritual yang digunakan adalah beberapa tarian (tarian 

penyambutan, penyembahan dan perang) dan Weliku Humba3. Lagu yang akan 

dipakai diambil dari Kidung Jemaat (KJ), Madah Bakti (MB), dan lagu yang 

sudah dikenal oleh masyarakat NTT. Sedangkan instrumentasi menggunakan 

wotabbe (sabu), sasandu (Rote), gong (Sumba), tambur (Sumba), gitar, dan jungga 

(Sumba). 

 Ibadah bernuansa etnik ini dilaksanakan pada Minggu, 19 Mei 2013 

bertepatan dengan ibadah syukur tahunan GKI Salatiga. 4Ibadah syukur 

                                                           
3
 Weliku Humba adalah gaya membaca /menyanyikan doa, ratapan berupa puisi, 

syair lagu, atau narasi dalam dialek dan cengkok Sumba. Biasanya dilakukan dalam 

upacara adat. 

4
 Gereja Kristen Jawa (GKJ) menggunakan istilah Undhuh-Undhuh. 
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tahunan merupakan bagian dari Masa Penghayatan Dasar Kekristenan 

(MPDK)5 yang dilaksanakan pada hari Pentakosta. Dasar ibadah syukur ini 

adalah penghayatan akan tradisi Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu umat 

mempersembahkan hasil panen terbaik untuk Tuhan. Gereja kemudian 

memaknai tradisi ini dengan menyelenggarakan ibadah syukur tahunan 

berupa uang. Sesuai dengan tema besar tersebut, penulis memilih tema „Ibadah 

Sejati‟ berdasarkan Roma 12:1 “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan 

Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 

sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 

Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati”. Tubuh dalam konteks masyarakat 

Yunani merupakan hal yang kurang penting6. Sebaliknya yang dianggap lebih 

penting adalah roh; tubuh hanyalah penjara, sesuatu yang dianggap rendah 

dan memalukan. Tetapi ajakan Rasul Paulus menyiratkan bahwa tubuh adalah 

milik Allah, dan pengikut Kristus dapat melayani Tuhan dengan tubuhnya. 

Ajakan Rasul Paulus untuk mempersembahkan tubuh merupakan ajakan untuk 

memakai tubuh beserta dengan setiap hal yang dikerjakan oleh tubuh setiap 

hari sebagai persembahan untuk Tuhan. Hal-hal biasa yang dikerjakan setiap 

hari tersebut hendaklah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, 

kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ajakan Rasul Paulus menyiratkan 

bahwa Allah berkenan pada tubuh manusia, hidup di dalamnya dan berkarya 

melalui tubuh itu. Jadi, ibadah yang sejati menurut Roma 12:1 adalah 

                                                           
5
 MPDK merupakan masa dalam penanggalan Gerejawi dimana umat diajak untuk 

menghayati kembali dasar imannya sebagai seorang Kristen. Masa ini berlangsung dari 

bulan Januari hingga Juli 

6
 William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari : ROMA (Jakarta, 1999), hal. 

233. 
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mempersembahkan kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Rumusan tujuan 

tema ibadah adalah Karunia Roh Kudus memampukan umat memahami 

panggilan Tuhan untuk mempersembahkan kehidupannya yang utuh sebagai 

persembahan yang hidup kepada Allah.  

 

B. Tujuan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Musik Gereja 

1. Tujuan Umum  

Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berkaitan dengan musik gereja.  

2. Tujuan Khusus 

Merancang suatu bentuk ibadah kreatif yang kontekstual berdasarkan 

elemen kultural NTT. 

 

C. Manfaat Tugas Akhir Musik Gereja 

 1.  Wadah bagi penulis mengimplementasikan pengetahuan yang telah 

dipelajari selama berkuliah di FSP 

 2.  Memberikan salah satu contoh tata ibadah kontekstual bernuansa etnik 

 3. Memperbanyak kazanah atau daftar mahasiswa yang melakukan 

eksperimentasi tata ibadah kontekstual 

 

D.  Susunan  Tata Ibadah  

 Keterangan:  

PF: Pelayan Firman; J: Jemaat; PL: Pemandu Liturgi; KJ: Kidung Jemaat; MB: 

Madah Bakti; PS: Paduan Suara; Pnt: Penatua 

 

Liturgi Pentakosta GKI Salatiga 
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Minggu, 19 Mei 2013 

IBADAH yang SEJATI 

Tujuan: Karunia Roh Kudus memampukan umat memahami panggilan Tuhan 

untuk mempersembahkan kehidupannya yang utuh sebagai 

persembahan yang hidup kepada Allah.  

1. Saat Teduh      

Instrumental (Sasandu) 

2. Panggilan Beribadah      (berdiri) 

(Peniup wotabbe dan penari siap di depan) wotabbe dibunyikan dan disambut dengan gong)  

Pelayan Ibadah memasuki ruangan, disambut tarian Woleka, tarian 

penyambutan (Sumba Barat) 

3. Votum dan Salam 

       PF :Ibadah dalam rangka menghayati Pentakosta ini dilaksanakan di 

dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan. 

       J : (Menyanyikan) Amin, Amin, Amin 

       PF: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara. 

 J : dan menyertai saudara juga    (duduk) 

4. Kata Pembuka         

         PL: Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merayakan 

Pentakosta. Kita menghayati kuasa Roh Kudus yang bukan hanya 

dicurahkan bagi murid-murid Yesus pada saat itu, tetapi juga bagi 

setiap kita yang mau dipanggil menjadi muridNya. 

   Tema Ibadah kita hari ini adalah Ibadah yang Sejati. Sebagai murid-

murid Tuhan, kita dipanggil untuk mempersembahkan kehidupan 
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kita, sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati, 

ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 

  Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun 

kita dengan kasih sayang yang besar. Mari kita memuji kemuliaan 

kasihNya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena 

Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kidung Jemaat 14:1, 2. 

Muliakan Tuhan Allah 

 

 KJ 14:1,2 Muliakan Tuhan Allah 

 Do = C, 4/4, MM = 80 

 PS: Muliakan Tuhan Allah, Muliakan Tuhan Allah 

  Muliakan pimpinanNya, dalam kasih sayangNya  

   

 J: Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu 

  Bersyukur sebulat hati, karna kasihMu besar.  

 Syair : Ayub B.E. Poli/Yamuger 1984 

 Lagu : Kirita Dei, Pulau Sabu 

 

 

5. Pengakuan Dosa 

       PL: Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita bersama merenungkan 

kehidupan kita dan membawa setiap pergumulan, kelemahan, 

kegagalan dan kesalahan yang telah kita lakukan kepada Tuhan, mari 

kita berdoa secara pribadi. (Liturgos menutup dengan doa yang isinya 

memohon pengampunan karena telah gagal menjadi anak Tuhan yang 

setia melakukan kehendakNya) 
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 J:    Madah Bakti 186 Tuhan Kasihanilah Kami   

       Do = A, 2/4 

 Reffein. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah 

   Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah 

   Ya Tuhan kasihanilah. 

   Tuhan, Tuhan, Tuhan kasihanilah 

  

              Solo:  Ya Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Reff. 

   Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Reff. 

        PS : Ya Kristus Juru S‟lamat, kasihani kami. Reff. 

   Imam Agung Maha Rahim, ampunilah kami. Reff. 

 Lagu gaya Timor 

6. Berita Anugerah 

       PL: Ada berita anugerah dari Tuhan untuk kita yang sungguh 

mencariNya. -Yeh 36:26-27- “Kamu akan kuberikan hati yang baru, 

dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari 

tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 

 RohKu akan kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan 

membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu dan tetap 

berpegang pada peraturan-peraturanKu dan melakukannya,”  

 Karena itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, karena Tuhan 

telah memanggil kita kembali. Marilah kita saling menyampaikan 

salam damai sebagai tanda memasuki kehidupan yang baru bersama 

7. -Salam Damai-        (berdiri) 

 Yesus Malole (dinyanyikan 3x) 

  Do = D, 4/4 
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 Yesus malole, malole neu au 

 Yesus malole, malole, neu ita basa 

 Au tak bisa balas Yesus susue 

 Yesus malole, malole neu au 

 Lagu Rote  

8. Pelayanan Firman 

a. Doa Epiklese  

b. Bacaan Pertama: Amos 5: 21-24 

c. Pendarasan Mazmur 104 : 24-35, dengan Weliku Humba 

d. Bacaan kedua: Roma 12 : 1-2 

„Berbahagialah setiap orang memelihara Firman Tuhan serta 

melakukannya dalam kehidupannya setiap hari, haleluya‟‟  

J : (menyanyikan) Haleluya 3x  

e. Khotbah 

f. Saat Teduh 

PS: Laudate Nomen Domini 

9. Pengakuan Iman Percaya (dipimpin penatua)   (Berdiri)  

 Aku Percaya 

 Do=F, 2/4 

 Solo: Aku percaya, Umat: pada Allah Bapa Pencipta 

 Solo: Aku percaya, Umat: Allah Putra Yesus Penebus 

 Solo:  Aku percaya, Umat:  pada Roh Kudus  Sang Penghibur 

 Solo: Aku percaya, Umat: Gereja yang satu dan kudus 

 Solo: Aku percaya, Umat: Adanya pengampunan dosa 
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 Solo: Aku percaya, Umat: Adanya kebangkitan badan, 

 Solo: Aku percaya, Umat:  Adanya kehidupan kekal 

 Amin. 

 Lagu tradisional Timor  

10. Warta Jemaat       (Duduk) 

11. Doa Syafaat (dipimpin oleh PF)   

12. Persembahan 

Pnt: (memimpin jalannya persembahan minggu dan Persembahan 

Syukur Tahunan)  

Persembahan dimulai dengan prosesi tarian Bolelebo (tarian Timor) dan diiringi 

nyanyian persembahan oleh penari 

Dasar persembahan I Pet 2: 5 “Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai 

batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat 

kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus 

Kristus berkenan kepada Allah.” 

 

13. Doa Persembahan (dipimpin oleh Penatua)   (berdiri) 

14. Pengutusan dan Berkat        

Pengutusan : 

KJ 375 Saya Mau Ikut Yesus  

Do=Es, 4/4 

 

Au Tungga lama Tuak, Au tungga lama Tuak 
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Losa donna neu,  

Neu mae so sodak, do dale hedis 

Au tungga lama Tuak, losa donna neu 

 

 Au tungga lama Tuak, au tungga lama Tuak 

Losa donna neu, 

 Neu mae hena letik, do ladi tasik 

 Au tungga lama Tuak, losa donna neu 

Lagu Rote 

 

-Penari bersiap di depan- 

PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan 

J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

PF : Jadilah saksi kristus 

J : Syukur kepada Allah 

PF : Terpujilah Tuhan 

J : Kini dan selamanya 
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Berkat: 

PF : TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi 

engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 

engkau damai sejahtera. 

J : menyanyikan Haleluya (5x) Amin (3x) 

 

15. Prosesi Keluar 

PF dan penatua yang bertugas keluar dari ruang ibadah diiringi tarian 

Kataga (Tarian Sumba Tengah). 

   

E. Pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja 

Waktu : Minggu, 19 Mei 2013 

Pukul : 09.00 WIB 

Tempat : GKI Salatiga 

 Alamat                                   : Jl. Jendral Sudirman 111B, Salatiga. 
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