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SIMBOL-SIMBOL LITURGI: 
 

Studi Tentang  Makna simbol  Liturgi  Ditinjau  
dari Fungsi Pastoral1  

 
Jarot Kristanto2  

 
Abstrak 

 
Pelayanan pastoral yang dilakukan gereja kepada warga jemaat, 
secara konvensional dipahami terjadi lewat perkunjungan dan 
konseling pribadi. Di sini hendak ditegaskan bahwa ibadah, yang 
selama ini dipahami sebagai pertemuan antara manusia dengan 
Allah, pun memiliki fungsi dan peran pastoralnya. Berangkat dari 
teori Clebs, Jaeckle dan Clinebell, penulis sajikan bahwa kelima 
fungsi pastoral yang disajikan oleh ketiga orang tersebut dapat 
dilaksanakan pula melalui ibadah, khususnya lewat simbol-simbol 
liturgi yang dipakai.  

 
Kata kunci: ibadah, liturgi, simbo-simbol-simbol liturgis, fungsi 
pastoral.  

 
 

PENDAHULUAN 
 

Apa perbedaannya ―ikut‖ dari ―ikut-ikutan‖? Dengan kata 
dasar yang sama namun yang satu dengan pengulangan plus 
akhiran ―an― tentu saja membuat makna baru timbul di sini. 
Umumnya, ―ikut-ikutan‖ lebih bermakna negatif dari pada positif. 
Kata ―ikut‖ memiliki makna yang positif, yang mengandaikan 
pilihan yang sadar dan bertanggung jawab.  

                                                 
1
Artikel ini merupakan intisari dari tesis, dengan judul yang sama, yang 

dimajukan untuk mendapat gelar Magister Sosiologi Agama dari Program 
Pascasarjana Agama dan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga.  

2
 Pendeta Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara, Salatiga, Jawa Tengah. Gelar 

Sarjana Pendidikan diperoleh dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo 
(1998). Gelar Sarjana Teologi di peroleh dari Universitas Kristen Surakarta, Solo. 
Gelar magister diperoleh dari Program Pasca Sarjana Agama dan Masyarakat 
Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2010 dengan kekhususan pada Pastoral 
Masyarakat.  
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Fenomena sikap ikut-ikutan bisa dijumpai dalam segala 

bidang pengalaman manusia. Salah satu contohnya adalah dalam 
bidang upacara keagamaan. Ini tidak bisa dihindari sebab 
tindakan dan gerak dinamika suatu upacara agama banyak 
memakai benda-benda dan bahasa-bahasa simbol. Umat 
diharapkan dapat memahami makna atau artinya, tetapi pada 
kenyataannya hanya sebagian kecil, malah sedikit sekali saja 
yang benar-benar memahami artinya. Dengan kata lain, umat 
sering terjebak dalam sikap ikut-ikutan. Mereka menjalankan ritual 
agama namun tidak mengetahui arti simbol-simbol yang dipakai 
dalam bentuk benda maupun bahasa. 
 

Tulisan ini disarikan dari karya ilmiah (tesis) saya yang 
bertujuan mendorong umat untuk berusaha menguak makna atau 
arti dari ritus agamawi, khususnya dalam upacara gerejawi, dan 
yang lebih dipersempit lagi dalam lingkup ibadah Sinode Gereja 
Kristen Jawa (GKJ). Secara implisit penulis hendak mengikis sikap 
yang kurang bertanggung jawab dalam pelaksanan ibadah 
gerejawi dengan cara mendorong umat untuk mengerti dan 
memahami arti simbolis yang terdapat di dalam ritusnya. Dari sini 
umat diharapkan tidak sekedar ―ikut-ikutan‖ saja tetapi benar-
benar ―ikut‖ dalam suatu ibadah yang penuh penghayatan. Ibadah 
GKJ hanya salah satu saja dari ratusan bahkan mungkin ribuan 
jenis ibadah atau upacara agamawi yang ada dalam dunia Kristen. 
Walau demikian penulis berharap sajian tulisan ini dapat menjadi 
sampel untuk memahami fenomena ibadah secara umum.   

 
PANGGILAN IBADAH GEREJAWI 

 
  Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang bersifat 

individual dan sosial. Ia juga makhluk yang bersifat spiritual dan 
karena itu mampu menanggapi hal-hal yang bersifat rohani 
(wahyu illahi). Karena itu manusia kemudian berupaya untuk 
selalu mau berhubungan dengan yang illahi. Hubungan dengan 
yang illahi ini diwujudkan di dalam ibadah.  
 

Secara umum ibadah dipahami sebagai perbuatan 
menyatakan bakti kepada Allah, yang dilandasi oleh ketaatan 
untuk mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-
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larangan-Nya. Dalam Pokok-Pokok Ajaran GKJ, sebuah ibadah 
dimaknai sebagai cara orang-orang percaya secara bersama-
sama mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan 
Allah, berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami.3  
Makna ini mengacu pada pengertian yang bersifat mutlak, yakni 
memberikan penghormatan kepada Allah sebagai Pencipta, 
Penyelamat dan Pengudus. 

 
Lebih jauh lagi, ibadah kristiani adalah ibadah yang berpusat 

pada Kristus, sebagai Imam Besar, yang telah mempersembahkan 
korban Perjanjian Baru bagi manusia (Ibr 4:14-10:25). Ibadah 
Kristen adalah keikutsertaan umat di dalam tindakan Imamat 
Kristus demi kepentingan manusia sendiri, sebagai ajakan kepada 
umat untuk menjadi korban yang hidup di dalam kehidupannya.4 
Maka ibadah umat kristiani merupakan tata kehidupan bersama 
orang-orang percaya yang ada dalam lingkup penyelamatan Allah. 
Makna ini kemudian diwujudkan dalam bentuk upacara tertentu 
yang bersifat simbolis dan dramatis.5  
 

Kosa kata ibadah dalam Alkitab sangat luas artinya, tapi 
konsep asasinya, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian 
Baru, ialah ‗pelayanan‘ Kata Ibrani „avoda‟  dan Yunani latreia 
pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. 
Istilah ibadah sendiri berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan 
sama dengan asal-usulnya sebagai ‗pekerjaan budak atau orang 
upahan.‘ Kata kerja dari aboda adalah abad, yang berarti ―bekerja, 
bekerja sebagai buruh, membanting tulang, mengolah tanah, 
membajak, melayani, bekerja sebagai budak, beribadat‖ 
sedangkan kata bendanya, ebed, berarti ―buruh, pelayan, budak, 
orang jaminan atau penyembah.‖6  

 
Sebagai subyek pelaku, ia kemudian menunjuk kepada 

sebuah sikap dan tindakan dalam rangka mempersembahkan 
‗ibadat‘ ini kepada Allah. Maka jadilah para hambaNya harus 

                                                 
3
Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa Edisi Revisi 2005 (Salatiga: 

Sinode GKJ, 2005), Hal. 44. 
4
Gerald O‘Collins, SJ and Edward G. Farrugia,SJ Kamus Teologi (Jakarta: 

Kanisius, 1996), Hal 109. 
5
Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa (Salatiga: Sinode GKJ, 1987), 

halaman 47. 
6
J.N Gara, Ibadah Adalah Pangkalan Misi, Disertasi (Tomohon: UKIT,2000)   
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meniarap, dalam bahasa Ibrani - hisytakhawa, atau Yunani – 
proskuneo, untuk mengungkapkan rasa takut penuh hormat, 
kagum dan ketakjuban penuh puja.7 Dalam upacara atau ibadah 
gerejawi, tersusunlah sebuah daftar mata ibadah yang lazim 
disebut sebagai liturgi. Kata liturgi sendiri berasal dari bahasa 
Yunani leiturgia, yang tersusun dari kata dasar ergon (= kerja, 
karya) dan kata sifat laos (=bangsa). Secara hurufiah, leitourgia 
berarti kerja atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan 
bangsa. Konsep awal dari istilah ini adalah pembayaran pajak 
atau upeti, yang berupa tenaga kerja (kerja bakti). Jadi pada 
mulanya istilah ini dipakai untuk menunjuk pelayanan kepada 
lembaga-lembaga politik. Di kemudian hari lalu menunjuk kepada 
pelayanan secara umum, dan selanjutnya kepada pelayanan 
penyembahan.8  
 

Sejak awal, liturgia bukanlah istilah kultus (upacara suci), 
melainkan istilah politik. Liturgi adalah pelayanan khusus kepada 
masyarakat. Liturgi kemudian diperluas dan diatur menjadi sebuah 
sistem pajak dan cukai, sehingga tidak terasa lagi sebagai dharma 
bakti atau pelayanan kepada bangsa melainkan sebagai beban 
yang berat. Tetapi kemudian liturgi dipakai untuk pelayanan kultus 
yang terdiri atas persembahan korban dan hymnus (pujian) 
kepada dewa-dewa. Pemakaian ini, meski ritual tetap tidak 
menghilangkan sama sekali corak politisnya.9 Korban dan 
pengabdian kepada dewa-dewa diberikan berdasarkan 
pertimbangan politik, yaitu untuk keselamatan bangsa dan negara.  
 

Cara penggunaan yang integralistik dapat ditelusuri dari 
istilah leitourgos, orang yang melaksanakan pekerjaan leitourgia. 
Dalam Alkitab Perjanjian Baru yang disebut sebagai leiturgos 
adalah pemerintah yang menjadi pelayan Allah, antara lain yang 
bertugas untuk mengurus pajak (Roma 13:8). 

 
 
 

                                                 
7
Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid I (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 

Kasih/OMF  2003) hal 409   
8
J.N Gara, Ibadah Adalah Pangkalan Misi, Disertasi (Tomohon: UKIT,2000)  

hal 56 
9
Liturgi Gereja Kristen Jawa (Salatiga: Sinode GKJ, 1994) 
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IBADAH SEBAGAI PASTORAL  LITURGI 
 

Dalam upacara atau ibadah gerejawi, tersusunlah sebuah 
mata ibadah yang lazim disebut sebagai liturgi. Liturgi adalah tata 
ibadah dan bahkan ibadah itu sendiri, karena ibadah itu satu, 
hanya orientasi utamanya langsung terkait dengan subyek 
pelakunya. Yang hidup berdaulat adalah ibadah. Yang 
mengeluarkan tata ibadah adalah ibadah itu sendiri dan bukan 
pelakunya. Tata ibadah sangat tergantung pada ibadah karena 
―tata‖ itu merupakan pernyataan atau perwujudan ibadah. Jadi, 
ibadah secara eksistensial itu ada lebih dulu, baru kemudian 
diwujudkan dalam tata cara tertentu dan keteraturan tertentu.  
 

Dari corak yang khas politis, liturgia merupakan bentuk 
pelayanan khusus terhadap masyarakat, dan kemudian liturgia 
menjadi sebuah sistem pelayanan sosial. Dalam perkembangan 
berikutnya, istilah liturgia lalu dipakai menjadi istilah kultus. Di sini 
peran pelayanan terhadap masyarakat umum diubah menjadi 
pelayanan kepada masyarakat gereja yang lebih bersifat 
eksklusive. Liturgia yang dahulu merupakan sistem pelayanan 
sosial, setelah dipakai sebagai istilah untuk upacara suci, menjadi 
sebuah sistem pelayanan spiritual gerejawi. Kehidupan gerejawi 
tak akan dapat lepas dari sebuah penggembalaan atau 
pendampingan pastoral, yang merupakan bagian dari sistem 
spiritual gerejawi. Karena hal itu liturgia lalu dimaknai sebagai 
bentuk sistem pelayanan spiritual gereja melalui pastor. 
Pendampingan pastoral ini dibutuhkan sekali oleh warga gereja 
pada saat di mana tekanan dan ketegangan hidup ini mulai 
mempengaruhi tubuh dan jiwanya.10  
 

 Gereja adalah sekumpulan orang yang juga mengalami 
tekanan dan ketegangan kehidupan. Idealnya, peran pastoral 
memang sebaiknya dijalankan oleh seorang pastor, gembala, 
yang di kalangan Protestan disebut pendeta.11 Peran sentral 
seorang pastor atau pendeta dalam kehidupan sebuah jemaat, 

                                                 
10

Prof. Dr. Mesach Krisetya, Diktat Teologi Pastoral (Salatiga: UKSW 

Salatiga, 2004), hal. 1. 
11

Gerald O‘Collins, SJ and Edward G. Farrugia,SJ Kamus Teologi (Jakarta : 
Kanisius, 1996), hal. 232.  Di antara orang-orang Protestan, pelayan tertahbis 
yang melayani gereja lokal sering kali juga disebut pastor, seperti bisa ditemukan 

di beberapa daerah di Jerman. 



 SIMBOL-SIMBOL LITURGI                            25 
 

 

 

ternyata membawa beban yang besar dari jemaat ke atas pendeta 
atau pastor mereka. Di sini perkunjungan lalu dipandang sebagai 
satu-satunya bentuk pendampingan pastoral yang strategis dan 
efektif sebab dalam perkunjungan terjadi pertemuan khusus di 
antara pastor (baca: gembala) dengan warga jemaatnya (baca: 
domba).  
 

 Di sini permasalahan serius mulai muncul, permasalahan 
yang dipicu oleh pengertian yang keliru tentang pelayanan 
pastoral gerejawi. Kekeliruannya adalah ia terlalu sering diartikan 
sebagai perkunjungan pastor kepada warga jemaatnya, atau 
pertemuan tatap muka dalam bentuk konseling.  
 
  Sebagai sebuah agama yang melembaga, gereja 
sebenarnya memiliki tradisi kultus (upacara suci) yang selayaknya 
dapat mengakomodasi tindakan pastoral yang ideal kepada 
jemaat. Secara tradisional, William A. Clebsch dan Charles R. 
Jaekle mendefinisikan fungsi penggembalaan jemaat demikian:12 
[1] Menyembuhkan (healing). Ini adalah salah satu fungsi pastoral 
yang bertujuan mengatasi beberapa kerusakan dengan cara 
mengembalikan orang itu pada suatu keutuhan dan menuntunnya 
ke arah yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. [2] 
Mendukung/menopang (sustaining). Ini adalah fungsi pastoral 
yang menolong orang yang ―terluka‖ untuk bertahan dalam 
melewati suatu keadaan yang di dalamnya ia mengalami 
pemulihan kepada kondisi semula atau kesembuhan dari penyakit 
yang tidak mungkin atau tipis kemungkinannya untuk sembuh. [3] 
Membimbing (guiding). Ini adalah fungsi pastoral yang membantu 
orang-orang yang kebingungan untuk menentukan pilihan-pilihan 
yang tepat di antara berbagai alternatif jika pilihan-pilihan itu 
dipandang sebagai yang akan mempengaruhi keadaan jiwanya 
sekarang dan yang akan datang. [4] Pendamaian/rekonsiliasi 
(reconciling). Ini adalah fungsi pastoral yang berupaya 
membangun kembali relasi manusia dengan sesamanya, dan 
antara manusia dengan Allah. Oleh Howard Clinebell keempat 

                                                 
12

William A.Clebsch and Charles R. Jaekle, Pastoral Care In Historical 
Perspective (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964)  



26  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

fungsi ini masi ditambah lagi dengan fungsi lain yaitu memelihara 
(nurturing).13 
 

 Mempertimbangkan fungsi-fungsi di atas maka peran liturgi 
sebagai sebuah sistem pelayanan spiritual gerejawi dapat 
diarahkan pula menjadi tempat menjalankan fungsi 
penggembalaan. Sebuah ―sapaan‖ dari mimbar dalam konstruksi 
liturgi di dalam ibadah adalah salah satu bentuk istimewa yang 
berkaitan dengan penggembalaan jemaat. Jika demikian maka 
tindakan pastoral atau penggembalaan, melalui liturgi ibadah 
gerejawi perlu dioptimalisasi dan dimaksimalisasi. Ibadah gereja 
sering dipandang dan dirasa ―hambar‖ karena peran 
penggembalaan melalui ibadah ini tidak diperhatikan.  
 
  Sebenarnya di sinilah terbaring salah satu persoalan riil 
yang sedang dihadapi dan dipergumulkan oleh gereja-gereja 
Calvinis, terlebih khusus lagi oleh Gereja-gereja Kristen Jawa. 
Liturgi ibadah kita belum dioptimalisasi dan dimaksimalisasi 
sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsi pastoral seperti 
tersebut di atas. Para pendeta atau pastor jemaat belum 
mengoptimalkan dan memaksimalkan peran liturgi ibadah dalam 
rangka pastoral warga jemaat.  
 
  Di pihak lain, warga jemaat juga dituntut untuk memahami 
makna dan arti liturgi yang sarat dengan berbagai simbol dan 
tanda. Penyelenggaraan suatu liturgi dalam ibadah gerejawi akan 
benar-benar berfungsi sebagai salah satu alat dan tindakan 
pastoral atau penggembalaan terhadap jemaat bila jemaat sendiri 
pun memahami maknanya. Pemahaman ini akan membantu 
jemaat menghayati makna simbolis dan dramatis liturgi ibadah dan 
dengan itu menolongnya membawanya ke dalam kehidupan nyata 
sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.  
 
  Liturgia yang  berarti kebaktian atau ibadah tidak dapat 
dipisahkan dengan perbuatan nyata sehari-hari.  Ibadah yang 
benar merupakan perwujudan dari apa yang hidup di dalam hati 
(Yoh 4:23-24) dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemberian kasih dari jemaat sebagai ucapan syukur kepada 

                                                 
13

 Howard Clinebell, Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral 

(Jakarta : PT BPK Gunung Mulia & Kanisius Yogyakarta, 2003). 
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Paulus atas pemberitaan Injilnya (Filipi 2:25,30) dan dari jemaat 
satu kepada jemaat lainnya (Makedonia kepada Yerusalem) untuk 
menolong mereka yang berada di dalam kesusahan (II Kor 9:12 
bandingkan  Roma 15:27) juga disebut leitourgia. Demikian juga 
pelayanan doa yang dilakukan oleh 5 nabi dan guru di Atiokia 
untuk pemberitaan Injil (Kis 13:2). 
   
 Makna yang lebih dalam dan yang lebih penting lagi dari liturgi 
adalah bahwa di dalam ibadah ditunjukkan kesatuan jemaat baik 
dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Dengan demikian 
maka di dalam liturgi ada dua unsur yang selalu hadir: actus a 
parte dei actus a porte populi. Keduanya, kegiatan dari pihak 
Tuhan dan kegiatan dari pihak manusia harus jelas di dalam liturgi 
supaya tampak pertemuan yang sangat indah di antara Tuhan 
dengan umat-Nya. Implikasi praksisnya, ibadah adalah alat 
imaniah yang memperlihatkan secara kelihatan keyakinan adanya 
pertemuan dialogis di antara jemaat dengan Allah. Unsur-unsur 
dalam liturgi harus memperlihatkan hal tersebut. Unsur-unsur 
ibadah karena itu adalah: dari pihak jemaat: sembah sujud, pujian, 
pengakuan dosa, permohonan ampun, persembahan dan 
pengakuan iman, sementara dari pihak Allah adalah 
pengampunan, firman dan berkat.14 Bagian lain yang merupakan 
alat imaniah gereja ialah sakramen yang dipahami sebagai 
sesuatu yang dikuduskan untuk dipersembahkan kepada Allah, 
yang berfungsi di dalam kerangka penyelamatan Allah, khususnya 
aspek pemeliharaan iman.                         

   
MAKNA SIMBOL-SIMBOL LITURGI  SECARA FISIK 

 
Salah satu fungsi simbol adalah memberikan alam pemikiran 

yang menangkap dan menjembatani diri saat ini dengan masa 
lampau. Pengulangan masa lalu yang dihadirkan  pada saat kini 
akan membuat pengulang-ulangan yang bertema sama dengan 
waktu berbeda, lambat laun akan menjadi axis mundi, yaitu istilah 
yang diartikan sebagai poros bumi (paku bhuwana). Ini adalah 
kejadian atau peristiwa atau simbol yang dapat mengkaitkan 
sejarah masa lalu dengan diri seseorang di masa kini demi 
menghadirkan dan meneruskan nilai-nilai mulia di dalam hidupnya. 

                                                 
14

Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, edisi revisi (Salatiga: Sinode 
GKJ,  2005), halaman 45. 
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Sebagai axis mundi, orang sampai pada suatu kesadaran bahwa 
hal ini adalah kebutuhan di dalam hidupnya. Jika seseorang tidak 
merayakan hari besar atau ibadah pada tiap Minggu, ia akan 
merasa ada yang kurang bahkan hilang dalam perjalanan 
hidupnya. Hal ini terjadi apabila seseorang telah melibatkan diri 
secara penuh dan sadar di dalam mengaplikasikan iman dan 
keyakinannya. Hal tersebut akan menjadi sebuah siklus hidup 
yang pada gilirannya memberikan dampak keteraturan sehingga 
akan menguntungkan orang yang mengimplementasikan 
ibadahnya dalam arti yang luas. 
 

Demi kepentingan keteraturan dan untuk dilakukan 
bersama-sama dalam suatu komunitas, sekumpulan tentu 
membutuhkan tempat yang sifatnya permanen. Selain menjadi 
sebuah ―tempat janji‖ untuk bertemu, tempat ini juga berfungsi 
sebagai pemaknaan simbolis tempat kehadiran Allah. Maka tidak 
aneh jika beberapa tempat ibadah kemudian dikuduskan dan 
dikhususkan bahkan sampai ―dikeramatkan‖ demi sebuah makna 
simbolis tersebut. Khususnya dalam tata ruang liturgi gerejawi, 
telah dirancang sedemikian rupa supaya terdapat ―wilayah 
kehadiran Illahi,‖ sesuai namanya: temple atau templum, yang 
berarti ruang kudus, tempat persemayaman Illahi. Maka di sini 
tempat ibadah berfungsi ganda. Yang pertama sebagai tempat 
berkumpul dan yang kedua adalah sebagai tempat keberadaan 
Illahi dalam imajinasi insani.  
 

Dalam suatu tim arsitektur bangunan ibadah seharusnya 
tidak hanya terdiri atas para insinyur, tetapi para teolog, yang 
memahami konsep‖tempat kehadiran Allah‖ dalam ruang ibadah, 
perlu dimasukkan pula. Tujuannya adalah agar tujuan primer 
rumah ibadah, yakni sebagai tempat berkumpulnya umat, benar-
benar mendukung tercapainya maksud berkumpulnya itu.15  
Memperhatikan  bangunan-bangunan tempat ibadah, khususnya 
gereja pada umumnya, biasanya terdapat paling sedikit tiga 
bagian bangunan. Yang pertama, bangunan dibalik altar yang 
biasa disebut konsistori, yang berfungsi sebagai tempat persiapan 
doa para pelayan ibadah, lalu altar yang dibangun lebih tinggi dari 
tempat umat, yang digunakan untuk pelayanan ibadah oleh para 

                                                 
15

Gordon W. Lathrop,  Holy Things: A Liturgical Theology (Minneapolis: 

Fortress Press, 1993) 
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klerus  atau majelis gereja; dan yang ketiga adalah tempat di 
mana umat berkumpul, duduk bersama menghadap altar. 
Berangkat dari pemahaman Gordon W. Lathrop di atas maka 
ruang ibadah harus didesain dengan mengacu kepada makna 
simbolis yang mendukung dalil liturgi. Christoph Barth 
menerangkan bahwa ibadah atau liturgi adalah pertemuan antara 
umat dengan Allahnya. Kalau demikian maka tata ruang gereja 
pun harus dibuat supaya dapat memuat inspirasi dari pertemuan 
umat dengan Allah, yang berisi dua unsur : actus a parte populi 
actus a parte dei, yakni kegiatan dari pihak Allah dan dari pihak 
manusia. 
 

Ruang konsistori yang berfungsi untuk persiapan doa dalam 
ibadah, memiliki kemiripan makna dengan ―ruang kudus‖ dalam 
denah kemah suci di padang gurun. Dalam kemah suci, tempat ini 
menggambarkan pelayanan imam. Di dalam tempat ini terdapat 
kandil emas yang melambangkan kesaksian, Meja Roti Sajian 
melambangkan makanan dan persekutuan rohani; dan Mezbah 
Emas, tempat pembakaran ukupan melambangkan ibadat dan doa 
syafaat16.  
 

Bagian yang kedua, altar, yang berfungsi sebagai tempat 
majelis gereja duduk dan pengkotbah yang berdiri di mimbar. 
Dalam drama liturgi, para majelis, yang di dalam tradisi Protestan 
biasanya terdiri dari para diaken, penatua dan pendeta, 
memerankan kehadiran Allah yang mau bertemu dengan manusia. 
Maka bisa dipahami jika kemudian tempat altar dan mimbar 
dibangun lebih tinggi dari pelataran jemaat. Ia tidak dimaksudkan 
untuk berfungsi sebagai panggung, seperti dalam dunia hiburan, 
yang berfungsi sebagai tempat tampilnya para pemain atau 
penyanyi atau penari agar dapat disaksikan dan ditonton lebih 
jelas oleh para pengunjung di bawah panggung. Makna yang 
terkandung di dalamnya adalah bahwa peran Allah yang akan 
bertemu dengan manusia memiliki otoritas dan kekuasaan yang 
lebih tinggi dari manusia. Itu sebabnya biasanya altar dibangun 
lebih tinggi.  
 

                                                 
16

 Ralph W. Harris, Lambang-lambang di Perjanjian Lama (Malang: Gandum 
Mas, Jawa Timur,  1984). 
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Yang terakhir adalah pelataran umat, yaitu tempat di mana 
jemaat bersama-sama duduk menghadap altar atau menghadap 
Allah dalam ibadah yang diperankan oleh para clerus atau majelis. 
Jemaat menghadap Allah berarti menghadap kepada Tuhan 
Yesus yang memiliki jabatan Imam, Nabi dan Raja. Ketiga jabatan 
tersebut telah  disandang oleh para anggota majelis gereja 
Diaken, Pendeta dan Penatua.   
 

Selain itu, dalam praktek agama, hubungan manusia dan 
Allah sering dilambangkan  dengan berbagai benda, tindakan, 
perbuatan, dan sarana simbolis lainnya. Simbol-simbol itu 
digunakan untuk mengungkapkan hubungan manusia dengan 
Allah. Dengan demikian melalui simbol itu umat beriman semakin 
dibantu mengalami perjumpaan dengan Allah dan misteri 
penyelamatanNya. Beberapa macam simbol yang dipakai dalam 
perayaan-perayaan liturgi bisa berupa: manusia itu sendiri, alat-
alat liturgi, pakaian liturgi, dan warna liturgi. 
 

Dari hal manusia, yang hakikatnya adalah makhluk simbolis, 
ia mengungkapkan dirinya di dalam dan melalui simbol. 
Simbolisasi itu bisa terlaksanakan melalui tindakan inderawinya 
sewaktu ia mendengarkan, melihat, menyentuh, merasakan, dan 
membau. Berikutnya tentang gerak dan bahasa  tubuh manusia 
juga dapat menjadi ungkapan liturgis. Seperti halnya dengan 
duduk, berjalan, berlutut, tangan melipat dan terkatup, 
penumpangan tangan, jabat tangan, dan sebagainya. Dalam hal 
ini manusia dengan alat inderawinya menjalankan unsur liturgi.  
 

Susunan unsur–unsur dalam liturgi yang berupa teks tata 
upacara liturgi pun memiliki makna simbolis. Dalam pelaksanaan 
liturgi juga diperlukan alat-alat liturgi seperti halnya air, roti dan 
anggur, minyak, api dan terang, abu, mungkin juga dupa seperti 
dalam Gereja Katolik atau ratus wewangian dengan berbagai 
perabot dan perlengakapan yang dikhususkan, sehingga alat-alat 
liturgi tidak diperkenankan untuk dipakai dengan sembarangan. 
Macam simbol lain yang mendukung pelaksanaan liturgi adalah; 
pakaian liturgi, yang fungsinya menampilkan dan mengungkapkan 
aneka fungsi dan tugas pelayan yang dilaksanakan, juga untuk 
menampilkan sifat meriah pesta raya ibadah. Yang terakhir 
sebagai macam simbol perayaan liturgi adalah warna liturgi. 
Pemakaian warna liturgi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan 
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sifat dasar misteri iman, dan selanjutnya menegaskan perjalanan 
hidup kristiani sepanjang tahun liturgi. 

 
MAKNA SIMBOL-SIMBOL LITURGI  DALAM  

FUNGSI PASTORAL 
 

  Pada khususnya, tulisan ini menyampaikan persoalan 
seputar makna simbol dalam prosesi tata ibadah yang berupa 
unsur-unsur liturginya sesuai fungsi pastoral yang dianut oleh teori 
William A. Clebsch, Charles R. Jaekle dan Howard Clinebell. 
Seperti sudah disebut di atas, fungsi-fungsi tersebut adalah [a] 
Fungsi Menyembuhkan (Healing); [b] Fungsi 
Mendukung/Menopang (Sustaining); [c] Fungsi Membimbing 
(Guiding); [d] Fungsi Memperdamaikan (Reconciling); dan [5] 
Fungsi Memelihara (Nurturing).17  

 
Fungsi Menyembuhkan (Healing) 
 

Menyembuhkan (healing) adalah suatu fungsi pastoral yang 
terarah untuk mengatasi kerusakan yang dialami oleh orang 
dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan 
membimbingnya ke arah kemajuan di luar kondisinya terdahulu. 
Keluhan dari persoalan yang bersifat pribadi (individual) sampai 
kepada yang bersifat keluarga dan masyarakat (sosial) dapat di 
tangkap dan didengar oleh gereja. Selanjutnya gereja memanggil 
manusia secara individual maupun sosial untuk merefleksikannya 
di dalam suatu ibadah bersama. Liturgi mempertemukan mereka 
semua dalam sebuah tindakan simbolis dramatis untuk 
menghayati dan menyadari proses penyembuhannya. Walaupun 
pendekatannya pada klien yang sedang ―rusak‖ dalam pra-ibadah 
dan pasca ibadah memerlukan pendekatan pastoral konseling 
yang rutin dan teliti tetapi pendekatan pastoral liturgis juga tidak 
kalah pentingnya. Penyembuhan melalui upacara ibadah selalu 
menjadi sarana yang cukup efektif untuk membawa pribadi hingga 
mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah yang 
menyembuhkannya, sejauh konselor atau pastor dapat 
memotivasi klien dengan baik. 
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 Howard Clinebell, Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral 
(Jakarta : BPK Gunung Mulia & Kanisius Yogyakarta, 2003). 
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Fungsi Mendukung/Menopang (Sustaining) 
 
  Mendukung (sustaining) adalah menolong orang yang sakit 
(terluka) agar dapat bertahan dan mengatasi suatu kejadian yang 
terjadi pada waktu yang lampau, di mana perbaikan atau 
penyembuhan atas penyakitnya tidak mungkin lagi diusahakan 
atau kemungkinannya sangat tipis sehingga tidak mungkin lagi 
diharapkan. Peran pastoral liturgis dalam fungsi penopangan 
(sustaining) yang dapat dirasakan oleh jemaat atau klien adalah 
kehadiran pelayan yang menyampaikan kotbah kepada jemaat. 
Melalui mata liturgi kotbah ini, klien atau jemaat dapat mendengar 
dan didukung atau ditopang dengan isi kotbah (tentunya yang 
sesuai dengan persoalan yang dihadapi jemaat atau klien). 
 
  Mata liturgi yang paling akhir, di mana berkat diucapkan oleh 
pelayan (pendeta) dan dilanjutkan dengan lagu pujian penutup, 
adalah penyampaian berkat yang dimaknai sebagai penyertaan 
Allah, pernyataan, permohonan, atau pemberian restu serta 
rahmat illahi. Hal ini ternyata dapat memberikan sebuah pengaruh 
psikologis dan spiritual pada jemaat atau klien. Dengan mengingat 
kata-kata berkat yang paling akhir, memori otak manusia lebih 
mudah mengingat kalimat pernyataannya. Sehingga dalam 
kehidupan kesehariannya, penyampaian berkat menjadi semacam 
Sabda Janji dari pihak Allah kepada manusia, yang memberikan 
manusia kekuatan dan penopangan hidup. 

 
Fungsi Membimbing (Guiding) 
 

Membimbing (guiding) bermaksud membantu orang yang 
berada di dalam kebingungan untuk mengambil pilihan yang pasti 
(atau meyakinkan diantara berbagai pikiran dan tindakan 
alternatif/pilihan); pilihan yang dipandang mampu mempengaruhi 
kondisi psikis mereka sekarang dan pada waktu yang akan 
datang. Secara umum jemaat atau klien dapat mendengarkan 
arahan dan bimbingan untuk mengasihi Allah dan sesama melalui 
pembacaan Hukum Kasih sebagai fungsi pastoral bimbingan. Di 
mana hukum kasih merupakan sumber dari segala penyelesaiaan 
masalah, bahkan dengan kasih pula Allah menyelesaikan 
permasalahan-Nya dengan manusia. Dari sebuah keputusan yang 
dipilih warga jemaat atau klien maka arahan dan bimbingan 
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tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan selanjutnya yang 
lebih baik.   
 

Unsur ibadah berikutnya adalah mata liturgi Petunjuk Hidup 
Baru. Dalam fungsi pastoral pembimbingan atau membimbing 
(guiding), Petunjuk Hidup Baru memainkan peranan ini. Dalam 
mata liturgi ini, ia secara esensial berisi sebuah arahan dan 
bimbingan kepada jemaat gereja atau klien. Maka dari 
penyelenggaraan ibadah, khususnya melalui bagian Petunjuk 
Hidup Baru, fungsi pastoral yang bersifat membimbing bagi warga 
jemaat atau klien sedang ditunjukkan atau didemonstrasikan. Di 
dalam ibadah, warga gereja atau klien yang meresapinya akan 
merasakan sendiri bimbingan langsung dari Tuhan melalui 
petunjuk-Nya yang sedang didengarnya itu. 

 
Fungsi Memperdamaikan/Memulihkan (Reconciling) 
 

Mendamaikan/memulihkan (reconciling) adalah segala 
usaha untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang telah 
rusak diantara manusia dan sesamanya, dan di antara manusia 
dengan Allah. Dalam gereja fungsi ini umumnya tampil di dalam 
pemberian pengampunan dan disiplin gereja. Pendamaian 
dilakukan dalam rangka menggapai sebuah kerukunan di antara 
dua pihak atau lebih, demi supaya mereka dapat hidup kembali di 
dalam kebersamaan.  
 

Dalam ibadah yang terselenggara sebenarnya hal ini secara 
simbolis telah ditunjukkan lewat telah bertemunya kembali 
manusia dengan Allah. Di dalam ibadah yang tersusun dengan 
indah simbol-simbol pemulihan dan pendamaian dengan-Nya juga 
hendak diperlihatkan. Di sini Allah menyapa dan memanggil 
manusia untuk mendekat dan menaggapi-Nya. Jadi, secara 
simbolis fungsi pastoral dalam hal pendamaian dengan Allah telah 
diperankan. Konsekuensinya, ketika hubungan dengan Tuhan 
sudah pulih, hubungan dengan sesama juga harus dapat pulih 
kembali. Dengan cara itu manusia menunjukkan kasihnya kepada 
manusia yang lain, juga kasih manusia kepada Allah. 
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Fungsi Memelihara/Mengasuh (Nurturing) 
 

Memelihara (nurturing) mempunyai tujuan memampukan 
orang mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah 
kepadanya di sepanjang hidupnya, dengan segala lembah-
lembah, puncak-puncak dan dataran-datarannya.  
Penyelenggaraan ibadah gerejawi yang berulang-ulang dalam 
sebuah kebaktian dan perayaan secara umum merupakan 
simbolisasi upaya Allah yang berkehendak untuk memelihara 
umat-Nya. Tetapi secara liturgis pemeliharaan dan pengasuhan 
Allah ini dapat dihayati melalui mata liturgi atau unsur tertentu 
dalam liturgi ibadah.  
 

Secara umum, warga merasakan pemeliharaan dan 
pengasuhan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari lewat selalu 
dicukupkannya mereka dengan rejeki dari-Nya dan keselamatan 
yang menjaga kehidupannya. Namun terkait dengan ibadah, mata 
liturgi yang menampilkan fungsi pastoral memelihara (nurturing) 
adalah khotbah. Lewat mendengarkan khotbah yang berangkai 
dari Minggu ke Minggu, warga jemaat atau klien dapat memahami 
serta merasakan bagaimana iman dan kehidupannya dipelihara 
oleh Tuhan. Melalui penyampaian kotbah yang dapat diresapi oleh 
warga jemaat atau klien iman warga jemaat dapat bertumbuh dan 
sanggup untuk bertahan menghadapi godaan dan menyelesaikan 
persoalan-persoalan hidupnya. 

 
PENUTUP 

 
  Dengan demikian beberapa hal dapat disimpulkan di sini. 
Pertama, liturgi yang diselenggarakan secara simbolis memiliki arti 
pastoral sebagai penggembalaan jemaat yang dilakukan oleh 
Tuhan melalui Gereja, alat-Nya. Liturgi, yang menggunakan 
berbagai simbol, memperlihatkan bahwa umat sedang bertemu 
dengan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala umat-Nya. 
Di dalam liturgi penggembalaan oleh Tuhan atas jemaat telah 
dilakukan dalam bentuk simbol-simbol liturgi ibadah.  
 
 Yang kedua, gereja dipakai Tuhan untuk melakukan fungsi-
fungsi pastoral: menyembuhkan, mendukung-menopang, 
membimbing, memperdamaikan-memulihkan dan memelihara-
mengasuh. Dalam penyelenggaraan fungsi pastoralnya, baik 
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dalam bentuk ibadah maupun konseling pribadi, segala persoalan 
yang dihadapi oleh manusia harus selalu dihubungkan kepada 
dan didasarkan di atas peran Allah yang Maha Kuasa atas hidup 
orang percaya.  
 
 Yang ketiga, perjumpaan umat dengan Tuhan yang 
terfasilitasi di dalam simbol liturgi juga memiliki arti eskatologis 
yang memotivasi warga jemaat atau umat manusia untuk 
mempersiapkan dirinya secara total dalam rangka ―perjumpaan 
yang sejati‖ dengan Tuhan Yesus pada penghakiman di akhir 
jaman, seperti ternyata di dalam pengakuan iman Kristen bahwa 
Kristus ―akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati‖ ( Pengakuan Iman Rasuli). 
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