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BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MUSIK GEREJA 

 

A. Persiapan pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja 

Perancangan dan persiapan Tugas Akhir Musik Gereja (TAMG) ini 

telah dimulai sejak Juni 2015. Penulis berkoordinasi terlebih dahulu dengan 

bapak Amrih Gunarto selaku Komisi Kesenian GKJ Salatiga dan koordinator 

dari tim Gamelan Lima-lima Budaya GKJ Salatiga untuk bertukar pendapat 

dan mematangkan konsep ibadah yang akan dilaksanakan. Persiapan Tugas 

Akhir Musik Gereja dimulai dengan mengajak tim Gamelan Lima-lima Budaya 

untuk ikut ambil bagian sebagai pengiring musik pada ibadah bahasa Jawa. 

Latihan perdana diadakan pada Sabtu 4 Juli 2015 merupakan latihan gamelan 

dengan tujuan untuk menyesuaikan jenis gendhing yang akan dimainkan pada 

tiap lagu dan mengenal lagu yang akan dimainkan. Pada latihan ini hanya 

diikuti oleh penabuh gamelan untuk melatih lagu-lagu besar yang akan 

dinyanyikan dalam ibadah. 

Persiapan dilanjutkan dengan menghubungi rekan-rekan terdekat 

untuk membantu sebagai tim paduan suara (wiraswara). Penulis memilih rekan 

yang bisa berbahasa Jawa karena keseluruhan lagu yang akan dinyanyikan 

menggunakan bahasa Jawa, dan akhirnya sudah terkumpul 15 orang 

wiraswara. Kemudian pada latihan Sabtu 11 Juli 2015 yang dimulai pukul 

19.00 WIB, merupakan latihan perdana antara gamelan dengan wiraswara. 

Semua tim gamelan datang lengkap dan para wiraswara mulai menyesuaikan 

dengan iringan gamelan yang dimainkan dan dapat menyesuaikan dengan baik 

karena hanya menggunakan satu suara. Sebagian besar lagu telah dikuasai baik 

oleh tim gamelan maupun wiraswara. 

Setelah berlatih dengan cukup, latihan diliburkan selama satu 

minggu dikarenakan adanya libur lebaran sejak 16 Juli. Sesuai dengan jadwal, 

pada 22 Juli panitia ujian TAMG meminta untuk diadakan Ujian Kelayakan, 
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dan hal ini sudah diberitahukan kepada tim pada saat latihan terakhir 11 Juli 

2015. 

Pada 22 Juli 2015, persiapan uji kelayakan dimulai dari pukul 

18.00 WIB dengan pemanasan tim wiraswara. Uji kelayakan berlangsung di 

ruang ibadah GKJ Salatiga dimulai pukul 19.30 WIB dengan dihadiri oleh para 

dosen penguji dan dosen pembimbing. Secara keseluruhan, masih perlu banyak 

latihan terutama komunikasi antara pemusik dan wiraswara karena pada saat 

itu tidak ada yang mengaba untuk masuk lagu. 

Setiap koreksi dari dosen penguji telah diterima oleh penulis dan 

ditindaklanjuti dengan latihan berikutnya pada Minggu 26 Juli pukul 19.00 

WIB. Seluruh tim bisa datang pada latihan ini, ditambah dengan kedatangan 

dosen pembimbing yang memberikan masukan bagi penulis serta tim pada saat 

latihan. Sebelum latihan, penulis juga menyempatkan bertemu dengan 

pengkotbah untuk berkoordinasi tentang konsep ibadah serta merevisi kata-kata 

yang perlu diperbaiki dalam liturgi. 

Pada minggu berikutnya, karena tim wiraswara masih belum yakin 

dengan tembakan nada pada beberapa lagu, diadakan latihan seksional supaya 

tim bisa lebih mengenal nada serta syair yang akan dinyanyikan. Diadakan 

empat kali latihan seksional tambahan bagi tim wiraswara yaitu pada 30 Juli, 

3, 5, dan 7 Agustus. 

Latihan bersama berikutnya diadakan pada 2 Agustus pukul 19.00 

WIB. Tim semakin mengenal lagu-lagu yang dinyanyikan sehingga hanya 

perlu memantapkan lagu-lagu kecil ibadah seperti Amin 3x, Haleluya Amin. 

Menjelang pelaksanaan, diadakan gladi bersih pada Sabtu 8 

Agustus dengan mengundang semua majelis yang bertugas serta Komisi 

Ibadah untuk berkoordinasi teknis dari ibadah yang akan dilaksanakan serta 

membagi tugas dan juga ada fitting baju beskap yang akan digunakan sebagai 

busana liturgi ibadah. Pemasangan dekorasi serta tata suara dan tata cahaya 

juga dilaksanakan pada hari itu juga. 
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B. Pelaksanaan Tugas Akhir Musik Gereja 

Persiapan petugas pada 9 Agustus dimulai pukul 08.00 WIB mulai 

dari pemakaian baju beskap bagi pengkotbah, majelis yang bertugas dan 

wiraswara. Tepat pukul 09.00 WIB ibadah dimulai dengan iringan instrumen 

lagu “Nata Agung” disertai dengan pembacaan warta gereja. Dilanjutkan 

dengan gong sebanyak tiga kali yang diartikan sebagai suatu undangan untuk 

mencari Tuhan yang transenden dengan suara yang makin hilang dan meresap 

dihati.
1
 Kemudian liturgi akan berjalan seperti penjelasan dibawah ini : 

 Panggilan Beribadah 

Cantoria mendaraskan Mazmur 5 : 1-4 seusai dengan nada pentatonis 

Jawa. 

 Prosesi 

Prosesi para petugas ibadah dengan didahului oleh gunungan wayang 

sebagai lambang ibadah akan dimulai dan diiringi oleh dua orang 

pengiring. 

 Votum dan Salam 

Pengkotbah menyampaikan votum kepada jemaat dan direspon oleh 

jemaat dengan menyanyikan Amin 3x, dan dilanjutkan oleh penyampaian 

salam oleh pengkotbah dengan cara dinyanyikan. Pengkotbah mengalami 

kesulitan saat menyanyikan salam karena mengambil nada terlalu tinggi 

sehingga hampir tidak sampai pada saat membunyikan nada atas, namun 

hal ini bisa teratasi oleh Pengkotbah. 

 Jemaat duduk 

 Kata Pembuka 

Pembacaan kata pembuka diambil dari Injil Matius 6 :5-8 oleh Cantoria 

                                                           
1
 Karl Edmund Prier dan Paul Widyawan, Roda Musik Liturgi, (Yogyakarta : Pusat Musik 

Liturgi 2012), 63 
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 Nyanyian Pujian “Nata Agung” 

Nyanyian dimulai dari gamelan kemudian diikuti oleh jemaat dan dipandu 

oleh wiraswara. Lagu berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. 

 Pengakuan Dosa 

Dibacakan oleh pengkotbah pada bagian awal, kemudian cantor 

membacakan ayat dengan dilagukan dan ditutup doa oleh Pengkotbah. 

 Nyanyian Penyesalan “Gusti Nyuwun Kawelasan” 

Lagu dinyanyikan satu kali oleh seluruh jemaat dengan dipandu oleh 

wiraswara. Lagu yang teduh ini dapat membawa jemaat kedalam suasana 

penyesalan yang mendalam hingga ada seorang jemaat yang terlihat 

menangis saat menyanyikan lagu ini. 

 Pembacaan Berita Anugerah dan Petunjuk Hidup Baru 

Majelis membacakan kata pengantar Berita Anugerah dan Petunjuk Hidup 

Baru, kemudian ayat bacaan didaraskan dengan melodi pentatonis Jawa 

oleh cantor.  

 Tentrem Rahayu 

Jemaat dipersilahkan saling bersalaman satu dengan yang lain dan diiringi 

lagu “Tentrem Rahayu wontena ing panjenengan” oleh wiraswara  

 Doa Syafaat dan Epiklese 

Pelaksanaan doa oleh pengkotbah dirasa terlalu lama walaupun tidak ada 

batasan dalam berdoa. Disini diperlukan koordinasi dengan pengkotbah 

supaya doa bisa dibawakan dengan lugas dan mengena di hati tanpa 

berpanjang lebar 

 Nyanyian Pengantar Firman “Rawuha Roh Kang Suci” 

Lagu dinyanyikan dengan baik oleh jemaat dengan dipandu wiraswara 

 Pembacaan Alkitab       
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Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 11:1-13 oleh pengkotbah 

 Ilustrasi oleh Wayang 

Wayang kreasi baru digunakan sebagai ilustrasi pendukung kotbah 

 Kotbah 

Kotbah dibawakan oleh pengkotbah dengan menggunakan bahasa Jawa 

 Saat Teduh 

 Jemaat Berdiri 

 Pengakuan Iman Rasuli 

 Jemaat Duduk 

 Kata Pengantar Persembahan 

Dibacakan oleh Majelis dari kitab Amsal 11 :24-25 

 Persembahan 

Pelaksanaan diiringi dengan lagu “Caos Sokur” yang dinyanyikan oleh 

wiraswara 

 Jemaat berdiri 

 Doa Persembahan dan Penutup 

Doa dipimpin oleh majelis dan ditutup dengan Doa Bapa Kami 

 Nyanyian Pengutusan “Gusti Nuntun Kula” 

Lagu dinyanyikan satu kali oleh seluruh jemaat 

 Pengutusan dan Berkat 

 Prosesi Keluar 

Prosesi keluar dijemput oleh dua orang petugas dengan diiringi dengan 

lagu “Purnaning Pangibadah”. 

 

 



39 

 

C. Evaluasi dan komentar Jemaat 

1. Evaluasi  

Secara keseluruhan, ibadah berlangsung dengan lancar sesuai 

dengan liturgi. Namun pada secara teknis terdapat berbagai kekurangan 

pada pelaksanaan ibadah ini, antara lain : 

a. Berkaitan dengan kostum yang dipakai oleh para petugas, terdapat 

kesalahan teknis karena tim gamelan memakai kostum dengan adat 

Yogyakarta, yang seharusnya menggunakan baju adat Surakarta. Hal ini 

terjadi karena kurangnya baju beskap khas Surakarta yang ada, sehingga 

untuk menyiasati dan pertimbangan praktis serta waktu yang semakin 

dekat, tim gamelan terpaksa menggunakan baju khas Yogyakarta karena 

merupakan kostum inventaris tim gamelan. 

b. Durasi waktu penyampaian kotbah terlalu lama yang menjadikan 

molornya waktu penyelenggaraan ibadah. 

c. Tidak adanya liturgi terjemahan mengingat banyaknya jemaat yang hadir 

dan tidak mengerti akan bahasa Jawa pada ibadah yang telah 

dilaksanakan. 

 

2. Komentar Jemaat: 

Wawancara tertulis yang dilakukan oleh petugas dan tim diberikan 

kepada jemaat setelah ibadah selesai untuk mendapatkan masukan serta 

kesan dan pesan yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi penulis 

dan tim produksi sebagai pelaksana ibadah. Melalui wawancara tersebut 

telah ditampung komentar-komentar jemaat dan penulis mendapatkan 

beberapa hal penting yang dapat diambil yaitu bahwa jemaat merindukan 

suasana Jawa yang kental dalam ibadah Jawa di GKJ karena selama ini 

ibadah bahasa Jawa yang ada di GKJ kurang memperhatikan aspek lagu 

yang sebaiknya bisa dinyanyikan dengan nada Jawa, bukan hanya 

bahasanya. Jemaat juga merasakan suasana khidmat dan nyaman melalui 

ibadah yang telah dilaksanakan serta merindukan suasana ibadah Jawa 
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seperti ini pada ibadah Jawa berikutnya. Berikut komentar-komentar yang 

bisa menjadi perhatian : 

a. “Mantap. Ibadah seperti ini harusnya bisa diadakan terus pada tiap ibadah 

Jawa” (Ketua Komisi Peribadatan GKJ Salatiga:   Bapak Yustinus) 

b. “Bagus. Sukses. Lebih baik dari sebelumnya” (Dosen Penguji: Bapak 

David Samiyono) 

c. “Seharusnya ibadah seperti ini diadakan paling tidak satu bulan sekali.” 

(Jemaat: Ibu Etty P , 52 tahun) 

d. “Budaya Jawanya kelihatan sehingga membuat menarik.” (Jemaat: Ibu 

Rahayuni, 56 tahun). 

e. “Rekayasa tata ibadahnya indah, mengena dan musiknya anggun 

menyentuh kalbu.” (Jemaat: Ibu Sri Sulandari, 57 tahun) 


