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BAB II 

KAJIAN TEOLOGIS DAN KOMPOSITORIS  

 

A. KAJIAN TEOLOGIS 

A.1        Pengertian Ibadah    

 Dalam Perjanjian Lama, kata ibadah menggunakan kata 

Sher’et dan Abh’ad1. Secara umum keduanya berarti kegiatan 

peribadatan, tetapi masing-masing memiliki arti khusus. 2Sher’et 

bermakna ungkapan perasaan hormat dan kesetiaan dalam 

pengabdian kepada majikan, sedangkan Abh’ad bermakna 

ketaatan kerja seorang hamba (Ebhed: budak, hamba, abdi). 

3Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata ibadah menggunakan kata 

Latreia yang berarti pelayanan. Berdasarkan ketiga istilah di atas, 

maka arti kata Ibadah dalam Alkitab dapat diartikan sebagai setiap 

pelayanan yang dilakukan oleh seorang abdi untuk tuannya yang 

dilakukan dalam ketaatan, kesetiaan dan dengan perasaan hormat. 

Seluruh kehidupan seorang abdi adalah milik sang tuan sehingga 

seluruh hidupnya merupakan pelayanan kepada tuannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah 

                                                           
1
 Cunha Bosco Da, O.Carm, Teologi Liturgi Dalam Hidup Gereja ( Malang: Dioma, 

2004), hal. 16. 

2
 Kej 15:13, Kej 25:23, Kel 1:13, 3:12 , Ul 6:13, 13:2, Yos 24:21, Hak 2:19, 9:28, I 

Sam 7:3. 

3
Mat 4:10,  Luk 4:8, Rom 12:1, 2 Tim 1:3 
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dalam konteks Alkitab (Kristen) adalah mempersembahkan 

seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan.  

 Pelayanan (ibadah) merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan, sebagai 

respons terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan 

kepadanya. Professor Hoon dalam bukunya The Integrity of 

Worship (1971), mendefinisikan ibadah Kristen sebagai penyataan 

diri Allah dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia 

terhadapNya. Jadi ada dua hal utama yang terjadi dalam ibadah, 

yaitu penyataan Allah dan tanggapan manusia. Penyataan Allah 

merupakan setiap hal yang dilakukan Allah dalam hidup manusia 

yang mencapai puncaknya dalam karya penyelamatan Tuhan 

Yesus di kayu salib. Tanggapan manusia merupakan segala 

sesuatu yang dapat dilakukan manusia, baik itu pikiran maupun 

tindakan dalam rangka merespons penyataan Allah tersebut. 

   

A.2 Ibadah Minggu 

 Kekristenan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Yahudi. Komunitas Yahudi-Kristen mula-mula, yaitu mereka yang 

bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus setelah mendengar 

khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta (Kis 2:14-40), tetap 

melakukan peribadatan secara Yahudi di bait Allah sama seperti 

umat Yahudi lainnya4. Ibadah Yahudi (juga Yahudi-Kristen) 

                                                           
4
 Satu-satunya perbedaan antara umat Yahudi dan Yahudi-Kristen adalah iman 

terhadap Yesus (Horton Davies dalam bukunya The History of Worship, h. 19; dan Herman 

Wegman dalam bukunya Christian Worship in East and West h. 25)  
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dilakukan secara teratur pada hari Sabat sebagai hari perhentian, 

sesuai dengan hukum Musa yang memerintahkan bangsa Israel 

sebagai umat pilihan Allah untuk beribadah pada hari ketujuh 

karena Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh (Kel 20:8-11). 

Namun kesaksian penulis Kisah Para Rasul 24, mengenai 

penangkapan Paulus memaparkan bukti bahwa kehadiran umat 

Yahudi-Kristen saat itu sudah dipandang mengganggu 

ketenangan ibadah umat Yahudi5. Situasi ini sepertinya 

mendorong umat Yahudi-Kristen (pengikut Yesus) melakukan 

reevaluasi menyeluruh terhadap praktek agama Yahudi untuk 

menghindari ketegangan dengan umat Yahudi, khususnya 

menyangkut hari Sabat. Umat Yahudi-Kristen kemudian 

mengambil keputusan untuk beribadah pada hari khusus (bukan 

Sabat) karena bagi mereka hari Sabat merupakan aturan masa lalu 

yang sudah boleh diganti (Kol 2:16- dst).  

 Berdasarkan 1Kor 16:2 dan Kis 20:7, maka dapat 

disimpulkan bahwa hari khusus yang menggantikan hari Sabat 

bagi umat Yahudi-Kristen saat itu adalah hari Minggu. 1Kor 16:2 

mencatat pesan Paulus kepada jemaat Korintus untuk 

menyisihkan sesuatu pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Kis 

20:7 mencatat tentang kegiatan jemaat Troas yang berkumpul 

pada hari pertama dalam minggu itu, untuk memecah-mecahkan 

roti. Hari pertama menurut perhitungan waktu Yahudi adalah 

                                                           
5
 Suleeman Ferdy, Th.M., Penuntun: Jurnal Teologi dan Gereja(Jakarta: GKI 

JABAR, 2002), h. 125. 
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hari Minggu. Dengan demikian pada jaman Paulus, hari 

pertama/Minggu telah menggantikan hari Sabat sebagai hari 

untuk beribadah. 

  Banyak teolog Kristen yang kemudian memperluas 

makna hari Minggu dengan mengatakan bahwa hari Minggu 

dipilih oleh umat Yahudi-Kristen mula-mula karena pada hari 

itulah Yesus bangkit. Pada hari itu juga Ia menampakkan diri 

kepada para murid yang berkumpul untuk mengadakan 

perjamuan6. Pada saat itu hari Minggu bukanlah hari libur, baru 

sesudah tahun 321 Kaisar Konstantinus Agung menetapkan 

Minggu sebagai hari libur, dan melarang pengadilan memeriksa 

perkara serta melarang para tukang bekerja, maka ide hari 

Minggu sebagai hari libur mulai muncul7. Bagi orang Kristen 

mula-mula, hari Minggu merupakan perayaan Paskah, sebab pada 

saat itu Paskah belum ditentukan pada satu hari Minggu tertentu 

dalam satu tahun. Seorang pemikir Kristen bernama Justinus (150 

AD) menuliskan bahwa mereka berkumpul pada hari Minggu 

karena itulah hari pertama Allah mengubah gelap menjadi terang.  

 Dengan demikian, perubahan hari Sabat (hari ketujuh) ke 

hari Minggu (hari pertama) bukanlah sekedar perubahan waktu, 

tetapi juga perubahan makna. Minggu bukanlah hari Sabat bagi 

orang Kristen. Minggu memiliki pengharapan masa depan, karena 

                                                           
6
 Oscar Cullmann, Early Christian Worship, h.10 

7
 Suleeman Ferdy, Th.M., Penuntun: Jurnal Teologi dan Gereja (Jakarta: GKI 

JABAR, 2002), h. 126. 
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Yesus sudah bangkit dari kematian, maka umat diajak untuk 

menantikan kedatangan Kristus yang telah menang dari kuasa 

dosa dan maut. 

 

B. KAJIAN KOMPOSITORIS 

B.1 Format Penyajian Musik 

 Dalam penyajian ujian tugas akhir Musik Gereja ini, 

penulis menggunakan paduan suara, pemusik, penari, liturgos, 

operator LCD projector, dan operator sound system yang sudah 

berpengalaman. Dalam penyajian liturgi, enam lagu merupakan 

lagu jemaat dan satu lagu Paduan Suara yang dibawakan acappella. 

Paduan Suara beranggotakan empat puluh lima orang yang terdiri 

dari tiga belas sopran, delapan alto, enam belas tenor, dan delapan 

bas. Pemusik terdiri dari satu orang pemain sasando, satu orang 

pemain jungga, dua orang pemain gitar, empat orang pemain 

gong, satu orang pemain tambur dan tiga orang peniup keong. 

Liturgi dikemas sesuai dengan Tata Ibadah GKI yang baku karena 

penulis menyajikannya dalam ibadah Minggu di GKI Salatiga.  

 

B.2 Biografi Komposer dan Aranjer 

    

 B.2.1 Agastya Rama Listya 

Agastya Rama Listya dilahirkan di Yogyakarta 

pada tanggal 18 Februari 1968. Beliau memperoleh gelar 

Sarjana Seni dalam bidang Teori dan Komposisi Musik 

dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 1992. 
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Gelar Strata-2 dalam bidang Direksi Paduan Suara 

diperoleh dari Luther Seminary dan St. Olaf College 

Minnesota pada tahun 2001. Agastya belajar komposisi di 

bawah bimbingan R.M.A.P. Suhastjarja, Slamet Abdul 

Syukur, Robert Walker, dan Carolyn Jennings. 

Agastya menjabat Dekan Fakultas Seni 

Pertunjukan UKSW selama dua periode berturut-turut 

yaitu 2001 – 2009, dan duduk dalam kepengurusan 

Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Jawa Tengah 

periode 2008 – 2011, serta Badan Pembina Seni Mahasiswa 

Indonesia Jawa Tengah periode 2008 – 2011. 

Agastya memiliki ketertarikan yang mendalam 

dalam bidang komposisi dan aransemen musik, direksi 

paduan suara serta masalah-masalah pendidikan. 

Beberapa karya komposisi musiknya yang meraih 

penghargaan di tingkat nasional adalah: “Berakar dan 

dibangun di dalam Dia” dan Bertumbuh dan Berbuah ” 

(Pesparawi Nasional IX di Samarinda); dan “Tuhan 

Penyelamat dan Kekuatanku”, “Tuhan Penolong Hidupku 

”, “ Tuhan Sang Pemenang”, dan “Allah Pembebas dan 

Penyelamat Umat–Nya” (Pesparawi Nasional X di 

Kendari). Selain aktif berkomposisi, Agastya Rama Listya 

menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tiga 

publikasi ilmiah yang berkaitan dengan dunia paduan 

suara, antara lain: 
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1. Jalan Orang Benar: Kumpulan Aransemen Lagu 

Rohani Empat Suara Campuran Jilid 1 (diterbitkan 

oleh oleh Penerbit Andi Yogyakarta, Juni 2007); 

2. A-Z: Direksi Paduan Suara (diterbitkan oleh Yamuger 

Jakarta, Juni 2007); 

3. The Hymns of Faith (diterbitkan oleh Pustaka Muria, 

Juli 2007); 

Komposisi Laudate Nomen Domini awalnya digubah 

dalam rangka mengikuti The 2012 International Federation 

far Choral Music, Choral Composition Competition. 

 

 B.2.4 Siswanto Tri Utomo 

Siswanto Tri Utomo dilahirkan di Bandung pada  

25 September 1985. Pada tahun 2003, ia melanjutkan 

pendidikan di Fakultas Seni Pertunjukan Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga dengan konsentrasi utama 

Komposisi dan Aransemen Musik. Setelah lulus pada 

tahun 2008 dengan predikat cum laude, ia menjadi staf 

pengajar di FSP UKSW dengan mengampu mata kuliah 

Praktik Mayor dan Minor Piano, serta Literatur Piano. 

Pada awal tahun 2011 mengikuti High Scorer’s Concert 

The Associate Board of the Royal Schools of Music 

(ABRSM) di Yogyakarta setelah tahun sebelumnya lulus 

dengan predikat distinction grade 8 piano ABRSM dan 

mendapatkan nilai tertinggi untuk region Jateng dan DIY. 
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Saat ini ia masih terus memperdalam kemampuan 

pianonya dibawah bimbingan Maria Magdalena Midya 

Nurjanti, LRSM. 

 

 B.2.5 Anastasia Anggia Anggun Rizky Putri 

 Anastasia Anggia Anggun Rizky Putri dilahirkan 

di Bandung pada 18 Mei 1991. Saat ini sedang mengambil 

Strata-1 Fakultas Seni Pertunjukan Universitas kristen 

Satya Wacana dengan konsentrasi komposisi musik. ia 

belajar komposisi dibawah bimbingan Poedji Soesila dan 

Agastya Rama Listya. Berikut ini adalah beberapa 

pengalaman bermusiknya: 

1. Gitaris combo-band dari tahun 2006-sekarang 

2. Anggota Komisi Musik dan Liturgi GKJ 

Sidomukti Salatiga dari tahun 2010 hingga 

sekarang. 

3. Mengajar kursus privat gitar klasik dan 

elektrik. 


