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ABSTRACT 

Sikka regency has several historical relics in the form of traditional houses, palaces, traditional settlements and 

colonial buildings of the Dutch colonial period. One of them is the old church building located in Sikka Village, 

which known as Sikka Old Church. This church belongs to the category of Dutch heritage buildings in 1890. Until 

now the Church still functions as a place of worship, so there are some changes / replacements of some physical 

elements that have been damaged and endanger the building and its users. If changes does not take into account 

the significant historical, cultural, social, scientific, architectural and aesthetic values embodied in the physical and 

non-physical Church, will be able to influence and even eliminate the identity and uniqueness of the Old Sikka 

Church. This study aims to explore the tangible and intangible that exist in the Church, so that if done changes 

again, not offensive or eliminate the significant values contained. The research approach used is qualitative 

approach and supported by field research. The presentation of the research results in the form of descriptive 

narrative supported by documentation.  

Keywords: Church, Tangible, Intangible, Historical assets 

ABSTRAK  

Kabupaten Sikka memiliki beberapa peninggalan bersejarah baik dalam bentuk rumah adat, istana, 

pemukiman tradisional maupun berupa bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Salah satunya 

adalah bangunan gereja tua yang terletak di Desa Sikka, yang kemudian lebih dikenal dengan nama 

Gereja Tua Sikka. Gereja ini termasuk dalam kategori bangunan peninggalan masa kolonial Belanda 

pada tahun 1890. Hingga saat ini Gereja masih tetap menjalankan fungsinya sebagai sebuah tempat 

ibadah, sehingga terjadi perubahan/pergantian beberapa elemen fisik yang sudah rusak dan 

membahayakan bangunan dan penggunanya. Patut dikhawatirkan apabila perubahan terus terjadi 

dengan tidak memperhatikan nilai-nilai signifikan seperti sejarah, budaya, sosial, ilmiah, arsitektur 

dan estetika yang terwujud dalam fisik dan non-fisik Gereja, akan dapat mempengaruhi bahkan 

menghilangkan identitas dan kekhasan Gereja Tua Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi tangible dan intangible yang ada pada Gereja, sehingga apabila dilakukan perubahan 

lagi, tidak menyinggung ataupun menghilangkan nilai-nilai signifikan yang terkandung didalamnya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan didukung dengan penelitian 

lapangan. Dokumentasi, wawancara mendalam dan studi literatur menjadi pendukung penelitian. 

Penyajian hasil penelitian berupa narasi deskriptif didukung dengan dokumentasi. 

Kata Kunci: Gereja, Tangible, Intangible, Peninggalan bersejarah  

PENDAHULUAN  

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik (Sikka dalam angka, 2016). 
Hal ini terbukti dengan adanya bangunan tempat ibadah umat Katolik atau Gereja hampir di setiap 
desa dan kecamatan. Salah satu diantaranya yaitu bangunan gereja yang terletak di desa Sikka. 
Dikenal dengan sebutan Gereja Tua Sikka sebab gereja ini dibangun pada tahun 1896 oleh segenap 
masyarakat Sikka bekerjasama dengan Imam misionaris. Gereja hingga saat ini masih terawat dan 
tetap berfungsi seperti gereja-gereja lainnya. Sebagai sebuah bangunan bersejarah, hendaknya 
Gereja dilestarikan sesuai dengan prinsip, etika dan pedoman pelestarian yang dicetuskan oleh badan 
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pelestarian dunia, dengan tidak membiarkan adanya perubahan, pergantian dan pengrusakan wujud 
arsitektur Gereja. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Gereja Tua Sikka. Terjadi beberapa 
pergantian material fisik karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor daya tahan dan kekuatan 
material serta kondisi geografis lingkungan, dan hal itu dilakukan masyarakat sebagai upaya 
pelestarian dan perawatan Gereja. Diperlukan pemikiran dan pemahaman yang mendalam untuk 
melihat Gereja Tua Sikka, baik sebagai sebuah objek pelestarian bersejarah maupun sebagai sebuah 
tempat ibadah yang masih aktif menjalankan fungsinya. 

Sejarah Masuknya Agama Katolik di Sikka 

Sejarah dari pembangunan Gereja Tua Sikka tidak terlepas dari sejarah masuknya agama Katolik di 
Sikka dan juga sejarah Kerajaan Sikka. Kejadian ini bermula sekitar tahun 1600-an, seorang 
keturunan dari Raja Sikka bernama Mo’ang Alesu bertemu dengan putra dari Raja Worilla dari Malaka 
bernama Agustinus da Gama. Pertemuan ini akhirnya membawa Mo’ang Alesu menuju ke daratan 
Malaka dan berjumpa dengan Raja Worilla. Di Malaka beliau dipermandikan secara Katolik, diajarkan 
tentang agama dan hukum-hukum. Setelah dipermandikan, nama Mo’ang Alesu berubah menjadi Don 
Alesu da Silva. Selama proses belajar di Malaka, ia meminta Raja Worilla untuk mengutus seseorang 
ke Sikka untuk mengabarkan perihal kepergiannya ke Malaka dan mengajarkan agama kepada 
masyarakat Sikka, sehingga akhirnya diutuslah Agustinus da Gama ke Sikka. Setibanya Agustinus di 
Sikka, ia langsung menuju ke Kerajaan Sikka untuk memberitahukan perihal kedatangannya dan 
sekaligus memberikan titipan barang-barang dari Don Alesu kepada permaisurinya. Kedatangannya 
disambut baik oleh penduduk Sikka dan sejak saat itu ia mengajarkan agama Katolik serta membantu 
mengatur pemerintahan (Lewis dan Mandalangi, 2008:108-113) .  

Seiring perjalanan waktu dan pergantian kursi pemerintahan, agama Katolik di Sikka berkembang 
dengan pesat karena semakin banyak para misionaris yang datang untuk mengajar dan menyebarkan 
agama. Sebagian besar mereka berasal dari Portugis dan Belanda. 

Pembangunan Gereja Pertama di Sikka (Gereja St. Lusia)  

Pada tahun 1881 datanglah seorang Pastor Belanda yang bertugas di Maumere bernama Pater Le 
Cocq d’Armandville, SJ dan tahun 1884, beliau mulai bermukim  dan memulai tugas pelayanannya di 
Sikka. Saat itu di desa Sikka hanya terdapat sebuah rumah pastor dan kondisinya sangat 
memprihatinkan serta sebuah bevak (semacam bangunan darurat) sebagai tempat ibadah. Sehingga 
sejak saat itu, timbul keinginan dalam diri Pater Le Cocq untuk membangun sebuah gereja. 

Pada awal tahun 1887, berdirilah bangunan gereja pertama di Sikka, Gereja St. Lusia, dengan lebar 
10 m dan panjang 36 m. Beralaskan tanah, dinding dan altarnya terbuat dari papan-papan batang 
pinang serta atapnya dari seng (Gambar 1). Sebuah salib terpancang di puncak atap, menandakan 
bahwa bangunan tersebut adalah sebuah Gereja (Mandalangi, 1987:11). Pater Le Cocq juga 
berperan penting dalam mengajarkan penduduk teknik membakar batu merah serta kapur yang 
berfungsi sebagai perekat batu bata.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gereja St. Lusia sebagai Gereja Pertama di Sikka 
Sumber: Steenbrink, 2006 

 
Tahun 1891, berdasarkan surat keputusan dari Uskup Betawi, Pater Le Cocq harus meninggalkan 
Sikka untuk melanjutkan karya misionarisnya ke Seram – Maluku. Raja Sikka beserta masyarakat di 
Sikka dengan berat hati melepaskan kepergian Pater yang telah banyak berjasa bagi kehidupan 
masyarakat di Sikka. 
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Sejarah pembangunan Gereja Tua Sikka (sT. ignatius loyola) 

Sepeninggal Pater Le Cocq, datanglah Pater Yohanes Engbers, SJ, seorang Imam Jesuit yang 
memprakarsai pembangunan Gereja Tua Sikka. Gereja awal (St. Lusia) yang merupakan bangunan 
peninggalan dari Pater Le Cocq adalah bangunan yang terbuat dari bahan-bahan lokal yang mudah 
rusak karena kualitasnya yang tidak begitu baik. Berbagai upaya untuk memperbaiki bangunan telah 
dilakukan sebisa mungkin, namun hal tersebut tidak bertahan lama. Hal inilah yang mendorong Pater 
Engbers untuk mendirikan sebuah bangunan gereja yang layak dan kokoh dari bahan-bahan yang 
berkualitas baik. Untuk gambar rancangannya, beliau meminta bantuan dari Pater Djikmans di Betawi 
yang juga nerancang Gereja Katedral Jakarta. 

Pada tahun 1895, bahan-bahan kayu yang dikirim dari Jawa tiba di Sikka dan diturunkan di laut 
karena tidak tersedianya pelabuhan di Pantai Sikka. Ata  bantuan raja dan masyarakat Sikka, balok-
balok Jati tersebut diangkut ke darat. Sekitar 120 kubik kayu jati yang didatangkan pertama kali, 
kemudian ditambah 30 kubik lagi dengan menggunakan KM Tambora. 

Berbagai halangan dan kendala datang dari silih berganti menjelang pembangunan gereja ini. Bruder 
de Groot yang menangani pembangunan biara suster di Lela jatuh sakit sehingga Bruder Hanseates 
yang seharusnya menangani pembangunan gereja Sikka ditarik ke Lela untuk menggantikannya. 
Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 1897, datanglah Bruder Leeuwenberg dari Larantuka (Flores 
Timur) menangani pembangunan Gereja di Sikka, dibantu oleh tukang pribumi dari Sikka dan 
Larantuka. Bruder Leeuwenberg sempat jatuh sakit dan beristirahat di Koting sehingga pembangunan 
gereja terpaksa ditunda sampai kesehatannya membaik. Setelah pulih dari sakit, beliau kembali ke 
Sikka dan melanjutkan tugasnya hingga bangunan Gereja tersebut benar-benar rampung (Gambar 2). 

  
Gambar 2. Gereja Tua Sikka pada Awal Dibangun 

Sumber: Mandalangi, 1987 

 
Panjang bangunan Gereja mencapai 47 m dan lebarnya 12 m, dengan sayap kiri dan kanan (Sakristi). 
Tinggi menara 6 m dan di puncak menara dipasang sebuah salib putih. Tiang-tiang kolom utama 
berdiri di atas pondasi dengan tinggi sekitar 1 m. Dinding tersusun dari batu-batu alam (batu 
ceper/batu mangga) yang banyak terdapat di Sikka, tanpa menggunakan bata merah (bata bakar). 
Tiang-tiang bagian luar dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh balok pengikat yang kokoh 
(Mandalangi, 1987: 30-31). 

Tangible dan Intangible 

Tangible dan intangible merupakan istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan aset warisan 
budaya dan pelestarian. Tangible merupakan warisan budaya benda yang memiliki bentuk fisik 
(wujud) dan diukur. Tangible atau warisan berwujud oleh UNESCO diklasifikasikan sebagai bangunan, 
monument, artefak dan sebagainya yang dianggap layak untuk masa depan karena bernilai penting 
untuk arkeologi, arsitektur, pengetahuan dan teknologi dari suatu masyarakat dan budaya tertentu. 
Tangible sangat penting untuk mempelajari perjalanan sejarah suatu masyarakat dan aktivitas/tradisi 
budaya yang hidup didalamnya. Hilang atau lenyapnya tangible, sama halnya dengan lenyapnya 
sejarah dan tradisi di masa lalu yang menciptakan identitas tersendiri suatu kelompok masyarakat. 
Untuk itu, pentingnya menjaga dan melestarikan tangible maupun intangible sebagai suatu warisan 
budaya masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah memperhatikan hal-hal berkaitan dengan 
pelestarian bangunan yang bernilai sejarah dan budaya. Salah satunya yaitu peraturan mengenai 
bangunan Cagar Budaya. Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 menyebutkan bahwa “Bangunan 
cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa, sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan 
manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan 
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kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan 
dengan tepat”. 

Tangible pada objek sejarah Gereja Tua Sikka lebih mengarah kepada komponen pembentuk 
karakter visual yaitu komponen fasade dan pendukungnya. Komponen  fasade bangunan meliputi 
gerbang dan pintu masuk, zona lantai dasar, jendela, pintu, dinding, pagar pembatas (railing), atap 
dan akhiran bangunan, signage dan ornamen (Krier,1983). Elemen-elemen tersebut (atap, dinding, 
pintu, jendela dan lantai) karena sifat alaminya merupakan benda-benda yang berbeda sehingga 
memiliki bentuk, warna dan bahan yang berbeda. Komponen pendukung fasade bangunan menurut 
Krier (1983), antara lain atap, pintu, jendela dan dinding. Elemen-elemen fisik/ tangible tersebut harus 
dikenali secara individu dan dikaitkan dengan bahasa umum yang mempersatukan elemen tersebut 
secara keseluruhan. Dengan demikian dapat mengungkapkan keadaan budaya saat bangunan 
tersebut dibangun, kriteria tatanan dan penataan serta memberikan kemungkinan dan kreativitas 
dalam ornamentasi dan dekorasi. Kesatuan proporsi yang baik, harmonis dan selaras, penyusunan 
elemen horizontal dan vertikal yang terstruktur, dimensi, komposisi, bahan, warna  dan elemen 
dekoratif lainnya selain merupakan pertimbangan persyaratan fungsional sebuah bangunan juga 
dapat menceritakan dan mencerminkan karakteristik bangunan dan memberikan semacam identitas 
dalam sebuah komunitas. Adapun elemen fisik atau tangible yang diamati dalam penelitian ini yaitu 
kolom kayu jati, jendela kaca patri, lukisan motif pada dinding, pintu masuk, atap gereja, lantai gereja 
dan dinding Gereja Tua Sikka. 

Intangible merupakan warisan budaya tak benda, yang tidak dapat berwujud dan tidak dapat diukur. 
Oleh UNESCO yang termasuk dalam Intangible Cultural Heritage yaitu tradisi dan ungkapan lisan 
termasuk bahasa, seni pertunjukan, praktek-praktek social, ritual dan perayaan, pengetahuan dan 
praktek yang berkaitan dengan alam dan ketrampilan lokal tradisional.Yang dimaksudkan dengan 
elemen intangible dalam penelitian ini yaitu warisan budaya takbenda yang sarat nilai sejarah, sosial, 
budaya, arsitektur, estetika serta fungsi/aktivitas yang diwadahi Gereja Tua Sikka, diwariskan secara 
turun-temurun dari para leluhur sebagai sebuah asset sejarah yang tidak ternilai dan memberikan 
informasi mengenai tradisi dan budaya masyarakat Sikka pada masa lampau. 

Tangible Gereja Tua Sikka 

Gereja Tua Sikka merupakan gereja peninggalan akhir abad ke-18, yaitu pada saat Serikat Jesuit 
menyebarkan agama Katolik di Sikka. Paduan arsitektur gereja Eropa yang berkembang pada abad 
itu dengan asitektur tradisional Sikka menghasilkan sebuah wujud yang hingga saat ini masih dapat 
dilihat dan disaksikan. Sebagai sebuah wujud arsitektur dan objek pelestarian bersejarah, tentu tidak 
terlepas dari apa yang dikenal dengan elemen tangible yang dapat disentuh dan terlihat secara kasat 
mata. Begitupula dengan Gereja Tua Sikka, ada beberapa elemen tangible yang menurut peneliti 
dapat diamati secara mendalam dan mendetail untuk menggambarkan wujud arsitektur Gereja 
bersejarah tersebut. 

Kolom Interior Kayu Jati  

Struktur utama bangunan Gereja Tua Sikka ini berbahan dasar kayu Jati. Dalam sejarah 
pembangunan Gereja, kayu-kayu Jati sebanyak 150 kubik ini dikirim dari Jawa dengan menggunakan 
kapal laut dan dibuang ke laut untuk ditarik secara bersama-sama oleh masyarakat Sikka. Dikerjakan 
oleh para tukang kayu lokal berdasarkan arahan dan petunjuk dari Bruder Leeuwenberg, SJ. 
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, struktur kolom kayu Jati ini langsung menyambung 
dengan struktur atap, sehingga menyerupai bentuk bentang lebar dengan jarak bentangan bebas 
kolom sebesar 7,30 meter. Berjumlah sebanyak 32 kolom dan tersusun secara simetris dan linear. 
Dimensi kolom adalah 20 x 20 cm dan tingginya mencapai 7,13 m (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Kolom Interior Gereja Tua Sikka  

Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 
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Bangunan dengan struktur utama kayu merupakan jenis bangunan yang banyak terdapat di desa 
Sikka dan biasanya berfungsi sebagai rumah tinggal. Bahan-bahan lokal seperti kayu dan alang-alang 
lebih mudah diolah dengan menggunakan ketrampilan lokal masyarakat. Hal ini juga menjadi alasan 
pemilihan bahan kayu Jati sebagai sebuah struktur utama Gereja dipadukan dengan teknik-teknik 
modern yang diadopsi dari luar (Eropa). Menurut sejarah, bangunan Gereja ini dibangun mengikuti 
rancangan dari Pater Djikmans, SJ yang dikenal sebagai arsitek Gereja Katedral Jakarta, sehingga 
bentukan struktur atapnya menyerupai bentuk struktur atap lengkung Gereja Katedral Jakarta dengan 
berbahan dasar kayu Jati. 

Jendela Kaca Patri (Stained Glass)  

Kaca jendela yang terdapat pada fasade Gereja merupakan jenis kaca patri dengan motif bunga 
(flower). Motif flower pada kaca patri ini paling banyak terdapat pada Gereja awal abad 19 yang 
melambangkan Santa Maria sebagai “Mawar tak berduri (Rosa Mistika)”. Kaca patri yang terpasang 
pada Gereja juga menunjukan bahwa pada jaman dahulu masyarakat Sikka memiliki kemampuan 
untuk menghasilkan kaca patri dan kemampuan ini diajarkan oleh para misionaris yang datang ke 
Sikka. Namun, saat ini keahlian tersebut perlahan-lahan menghilang karena tidak adanya niat dari 
generasi penerus untuk mempelajari dan melestarikan keahlian tersebut, khususnya di desa Sikka. 
Kondisi kaca patri yang ada di fasade Gereja ini cukup memprihatinkan, dengan beberapa bagiannya 
mengalami keropos, retak dan warnanya mulai memudar akibat termakan usia. Kaca patri ini dijepit 
dengan menggunakan rangka timah (sebanyak 2 lapis) bagian depan dan belakang untuk 
mencegahnya melendut atau memuai. Kusen jendela mengalami beberapa kali perubahan warna 
sedangkan untuk kaca patrinya sendiri tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya diberikan 
penguatan untuk mencegah kelendutan. Penggunaan kaca patri pada bangunan Gereja berfungsi 
untuk memberikan kesan cahaya spiritual yang erat dengan kepentingan religius. Untuk Gereja Tua 
Sikka, hanya terdapat pada bagian fasade dan bagian Panti Imam. Untuk kaca pada fasade, terdiri 
dari 2 jenis ukuran kaca patri, yang terletak di sisi kiri dan kanan Pintu utama Gereja (untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 4). 

 
Gambar 4. Kaca Patri Gereja Tua Sikka  

Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 
 

Selain itu terdapat pula kaca patri yang terletak pada Panti Imam yang terdiri atas 4 jenis jendela. 
Jendela I merupakan jendela dengan ukuran yang paling besar berada di bagian tengah. Bermotifkan 
flora dan hewan terbang (naga terbang) serta didominasi bentuk elips dan persegi. Dimensi jendela 
dengan lebar 3.30 m dan tingginya 4.40 (gambar 4). Jenis jendela yang lainnya merupakan jendela 
dengan bentuk bulat yang terletak paling tinggi diapit jendela dengan bentuk flora disisi kiri dan kanan. 
Ketiga jenis jendela ini terletak di atas jendela yang paling besar. Dengan posisi bangunan (Panti 
Imam) yang menghadap ke arah timur, posisi perletakan jendela besar di area Panti Imam sangat 
mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam Gereja. 

Kondisi kaca jendela besar tidak jauh berbeda dengan kondisi kaca patri pada fasade Gereja, 
beberapa bagian mengalami keropos dan retak, sehingga diberi penguatan dengan timah pada 
bagian kaca jendela. Bahkan ada yang sudah pecah dan diganti dengan kaca patri yang baru. 
Pergantian material baru ini sesuai dengan etika, pedoman dan prinsip pelestarian, yang menyatakan 
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bahwa apabila terjadi pergantian material, material baru yang digunakan harus sesuai atau tepat 
dengan gaya arsitekturnya, dapat dibedakan antara material baru dan lama namun harmonis. 

Lukisan Motif pada Dinding  

Lukisan motif tenun ikat ini diprakarsai oleh Br. Benedictus pada tahun 1935 dengan maksud 
memasukkan nilai-nilai budaya masyarakat Sikka kedalam bangunan Gereja Tua Sikka. Lukisan motif 
ini terdapat pada sepanjang dinding area tempat duduk umat dengan lebar lukisan 64 cm (Gambar 5). 
Motif yang digunakan yaitu motif “Wenda”, yang merupakan motif tenun ikat yang biasa dikenakan 
oleh masyarakat umum dalam kesehariannya. 

Maksud dan tujuan dari lukisan motif “Wenda” sepanjang dinding area umat ini menunjukan bahwa 
area tersebut merupakan area khusus bagi masyarakat dalam hal ini jemaat Kristiani yang hendak 
bertemu dan berjumpa dengan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus dalam rumah Tuhan. Tidak ada 
perubahan pada lukisan motif tenun ikat ini, masih tetap seperti kondisi dahulu dan hanya dipertebal 
kembali dengan warna yang sama, karena warnanya yang dahulu telah memudar. 

Sama halnya dengan area umat, pada dinding area Panti Imam ini juga dilukis motif tenun ikat. Motif 
yang dilukis yaitu motif “Gabar”, berbentuk belah ketupat dan biasa digunakan oleh para keturunan 
Raja. Hal ini menunjukan bahwa area Panti Imam merupakan area khusus, area semi privat tempat 
perletakan wujud simbolis Yesus Kristus (patung, salib dan sakramen) sebagai Raja yang datang 
menyelamatkan umat-Nya. Hampir seluruh dinding area Panti Imam terlukiskan motif “Gabar” 
tersebut, kecuali pada dinding bagian tengah, lukisan motif hanya pada area dinding bawah jendela 
kaca patri (Gambar 5). Pada dinding tengah ini pula terjadi beberapa perubahan, dari lukisan motif 
semula yang memenuhi seluruh dinding, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian diselingi dengan 
pemasangan batu paras putih. Warna yang digunakan pada motif dinding tengah ini juga terlihat lebih 
cerah dibandingkan warna motif pada dinding kiri dan kanan Panti Imam. Perubahan ini tentunya 
mempengaruhi nilai dan makna yang ingin disampaikan pada awalnya.  

 
 

Gambar 5. Lukisan Motif Tenun Ikat pada Dinding Gereja Tua Sikka  
Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 

 
Pintu Masuk Gereja 

Pintu utama ini terbuat dari bahan kayu Jati, baik kusen maupun daun pintunya. Berukuran 2.30 x 
2.45 m, memiliki dua daun pintu dengan lebar masing-masing 1.15 m. Kondisi pintu masih berfungsi 
dengan baik dan tidak terdapat kerusakan, hanya pada bagian master kunci telah mengalami 
pergantian, akibat master kunci yang lama hilang dicuri (Gambar 6). Digantikan dengan master kunci 
modern yang apabila dilihat secara keseluruhan, nampak tidak menyatu dengan daun pintu, karena 
ukurannya yang tidak sebanding dengan ukuran daun pintu. Jenis pintu seperti ini sudah tidak 
diketemukan lagi dalam lingkungan masyarakat Sikka saat ini dan jika dilihat dari konstruksinya, pintu 
ini merupakan adopsi bentuk dari luar yang disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan. 
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Gambar 6. Pintu Masuk Utama Gereja Tua Sikka  
Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 

 

Warna pada pintu juga mengalami perubahan karena berulang kali dicat dengan warna yang berbeda. 
Warna terakhir yang digunakan yaitu warna cokelat muda, sebelumnya sempat dicat dengan warna 
putih, demikian juga dengan warna kusennya. Perubahan warna yang sering terjadi, dikhawatirkan 
dapat mempengaruhi kekuatan dan kualitas bahan kayu Jati. Selain itu, pergantian master kunci yang 
baru mempengaruhi kesan visual yang ditampilkan fasade Gereja.  

Atap Gereja 

Atap Gereja Tua Sikka pada awalnya menggunakan bahan seng dan terus mengalami pergantian 
karena tidak bertahan lama akibat karat atau korosi. Bahan seng pada jaman dahulu, sekitar tahun 
1890-an merupakan jenis bahan yang langka dan termasuk modern. Bangunan yang menggunakan 
bahan seng pada tahun 1890-an dilihat sebagai bangunan yang modern dengan fungsi yang 
signifikan. Hal ini karena semua bangunan ataupun rumah tinggal di Desa Sikka menggunakan atap 
alang-alang. Atap alang-alang merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga untuk bangunan 
dengan fungsi seperti Gereja digunakan bahan seng sebagai penutup atap (gambar 7). 

  

Gambar 7. Atap Gereja Tua Sikka  
Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 

 

Bahan seng juga merupakan bahan yang rentan karat apabila berada di daerah atau lokasi dekat laut 
yang kadar garamnya tinggi. Hal ini juga terjadi pada Gereja Tua Sikka yang terletak dekat daerah 
pantai Sikka yang kadar garamnya tinggi. Beberapa kali dilakukan pergantian dengan bahan yang 
sama namun ukurannya lebih tebal. Akan tetapi, dengan menggunakan bahan seng yang lebih tebal 
pun tak mampu bertahan dari proses korosi, sehingga masyarakat bersama para pengurus Gereja 
berkumpul untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Atas usul Pater Nicholaus Beijer, SVD 
akhirnya atap seng diganti dengan atap genteng yang diproduksi di Kabupaten Ende dan dibawa ke 
Sikka dengan kapal motor Theresia. Tahun 1953, semua atap seng dilepaskan dan digantikan dengan 
atap genteng. Pergantian bahan atap ini melibatkan segenap masyarakat Sikka yang dengan sukarela 
menyumbangkan waktu, tenaga dan biaya. 

Pergantian atap yang semula berbahan seng dengan atap genteng merupakan sebuah solusi yang 
dilakukan sesuai dengan motivasi pelestarian yaitu mempertahankan warisan budaya ataupun 
warisan sejarah dengan adaptasi sebagai bentuk tindakan pelestariannya. Alasan pergantian bahan 
penutup atap ini tetap tidak menghilangkan nilai-nilai signifikansi Gereja, karena bahan genteng yang 
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digunakan juga tidak mengubah atau mengurangi alasan pemilihan atap seng sebagai bahan penutup 
atap Gereja, yaitu tidak mengurangi prestisius dari bangunan Gereja itu sendiri. 

Lantai Gereja 

Lantai Gereja Tua Sikka ini dahulu hanya berupa acian kapur/semen halus, hingga akhirnya 
menjelang perayaan 100 tahun Gereja, semua lantai dipasang dengan keramik (Gambar 8). Keramik 
yang digunakan yaitu keramik bermotif oranye dengan ukuran 30 x 30 cm, untuk area altar di Panti 
Imam mengunakan keramik dengan motif yang lebih cerah berukuran 30 x 30 cm, dan untuk area 
sirkulasi linear menuju ke area Panti Imam, digunakan keramik dengan motif bunga dengan ukuran 10 
x 30 cm. Area tempat duduk Imam mendapat peninggian 20 cm dan dipasang keramik putih dengan 
ukuran 40 x 40 cm. 

Perubahan lantai Gereja ini merupakan perubahan yang tergolong drastis karena hampir semua 
elemen lantai diganti dengan keramik. Lantai Gereja yang dahulu hanya berupa acian kapur/semen 
seringkali retak dan pecah karena tidak mampu menahan beban yang terus-menerus lewat diatasnya. 
Kerusakan seperti itu sering terjadi walaupun telah diperbaiki berulang kali, sehingga pengurus Gereja 
bersama masyarakat memutuskan untuk mengganti lantai Gereja dengan keramik, tepat menjelang 
perayaan 100 tahun Gereja Tua Sikka. Dengan mengganti material keramik, diharapkan tidak terjadi 
kerusakan seperti pada material yang lama. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Lantai Gereja Tua Sikka  
Sumber: Observasi lapangan dan dokumentasi pribadi 

Intangible Gereja Tua Sikka 

Selain elemen tangible (fisik), bangunan tempat ibadah pada umumnya juga memiliki beberapa 
elemen Intangible (non-fisik). Demikian pula halnya dengan Gereja Tua Sikka yang terlihat dari tata 
cara perayaan/ persembahyangan yang dilakukan dan juga ritual khusus dalam suatu waktu tertentu 
atau pada saat hari raya tertentu yang telah dilakukan sejak masa lalu oleh para leluhur. Intangible 
yang terdapat pada Gereja Tua Sikka ini juga merupakan warisan budaya turun-temurun dari para 
leluhur yang masih terus dipertahankan hingga kini. Adapun elemen Intangible yang ada di Gereja 
Tua Sikka dapat diidentifikasi sebagai berikut ini. 

Pemakaian Bahasa Latin dan Sikka dalam Tata Perayaan Ekaristi 

Sejak awal masuknya agama Katolik di Sikka, bahasa yang digunakan dalam Tata Perayaan Ekaristi 
di Gereja adalah bahasa Latin, yang kala itu berperan sebagai bahasa universal Ekaristi sesuai 
dengan dekrit Konsili Vatican I (1869). Namun, dalam perjalanannya perlahan-lahan Tata Perayaan 
Ekaristi ini diselilingi dengan nyanyian dan doa-doa dalam bahasa Sikka. Sehingga secara tidak 
langsung terjadi percampuran antara budaya luar dengan budaya lokal masyarakat Sikka dan hal ini 
diterima baik oleh pemimpin agama (Pastor) dan masyarakat Sikka itu sendiri. Beberapa doa-doa dan 
nyanyian akhirnya ditulis dan dijadikan sebagai panduan dalam perayaan Ekaristi khusus dalam 
bahasa Sikka. Lalang Seu merupakan buku kumpulan doa-doa dalam bahasa Sikka sedangkan 
Kentate adalah kumpulan nyanyian dalam bahasa Sikka. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini dan 
hanya dapat didengarkan dan diikuti di Gereja Tua Sikka. Hal ini menunjukkan bahwa jauh sebelum 
dekrit Konsili Vatican II (1965) yang mengijinkan pemakaian bahasa pribumi dan Latin dalam Tata 
Perayaan Ekaristi, Gereja Tua Sikka telah lebih dahulu memasukkan nilai-nilai lokal dalam unsur 
liturgi perayaan Ekaristi. 
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Disaat semua Gereja – gereja baru yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sikka dengan 
pemakaian bahasa Indonesia sebagai panduan Tata Perayaan Ekaristi, Gereja Tua Sikka tetap 
menggunakan bahasa Latin dan Sikka yang dikolaborasikan dengan bahasa Indonesia dengan 
maksud agar supaya identitas awal Gereja Sikka sebagai tonggak sejarah masuknya agama Katolik di 
Sikka tetap terjaga dan terlestarikan serta menjadi ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan 
gereja-gereja yang lain dengan tidak mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. 

Prosesi Logu Senhor 

Logu Senhor ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sikka, yaitu Logu yang berarti menunduk dan 
Senhor yang berarti salib. Secara umum, Logu Senhor berarti melakukan ritual rohani dengan cara 
menunduk di bawah salib Tuhan. Prosesi sakral ini dipercaya sebagai peninggalan dari tradisi bangsa 
Portugis. Dalam Hikayat kerajaan Sikka dituliskan bahwa usai dibaptis di Malaka, Raja Sikka, Don 
Alesu mendapatkan anugerah sebuah salib (Senhor) dan patung Meninho (kanak-kanak Yesus). Salib 
(Senhor) inilah yang diarak mengelilingi desa Sikka dalam prosesi Logu Senhor. Logu Senhor ini 
dilaksanakan pada Hari Raya Jumad Agung yaitu setelah melakukan Misa Paskah dan dalam bahasa 
Portugis disebut dengan nama Sesta Ferria. Namun, pada jaman dahulu, tradisi ini sering 
disalahartikan dengan pesta pora dan bermabuk-mabukan serta berjudi oleh masyarakat Sikka, 
sehingga sempat dikecam dan dihentikan oleh Raja Sikka, Andreas Jati da Silva bersama pastor 
paroki saat itu, karena kesan religius dan kesakralannya hampir tidak ada sama sekali. Tahun 1917, 
kebiasaan yang merusak kesakralan Devosi Jumat Agung ini berhasil dihapus dan tradisi Logu 
Senhor sudah kembali dilakukan dengan lebih memfokuskannya pada ritual rohani. 

 
Gambar 9. Prosesi Logu Senhor  

Sumber: internet, 2017 
 

Prosesi Logu Senhor ini berakhir ketika semua orang masuk ke dalam Gereja Sikka sambil diiringi 
lantunan doa dan lagu Latin ‘Lovado Sedja’. Saat salib Senhor diusung kembali ke kapela Senhor 
yang berada persis di samping Gereja, prosesi sakral ini pun berakhir. Prosesi Logu Senhor ini juga 
merupakan salah satu elemen Intangible yang menjadi ciri khas atau karakteristik Gereja Tua Sikka 
yang memiliki nilai kesejarahan yang perlu dijaga, dikenal dan dilestarikan. Selain untuk mengenang 
kisah sengsara Yesus, ada muatan sejarah lokal yang tersirat dalam prosesi ini, dimana tradisi ini 
dilakukan semenjak awal agama Katolik tumbuh dan berkembang di Sikka. 

Musyawarah Pelestarian Gereja Tua Sikka 

Perbaikan dan perawatan Gereja Tua Sikka sebagai suatu upaya pelestarian bangunan bersejarah 
harus melalui sebuah proses yang melibatkan banyak pihak baik dari para tua-tua adat sebagai 
perwakilan masyarakat, pengurus Gereja (Dewan Pastoral Paroki) sebagai perwakilan Gereja, Pastor 
Paroki juga pihak pemerintah. Tindakan yang dipilih atau yang dilakukan pada Gereja merupakan 
suatu kesepakatan bersama yang telah dipikirkan secara matang dan seksama dengan menampung 
berbagai aspirasi dan pendapat dari semua pihak. Sehingga pada saat pelaksanaan, pihak –pihak 
tersebut juga bekerja secara bersama-sama secara sukarela, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan 
dari pihak lain. Hal ini terjadi pada saat renovasi menjelang perayaan 100 tahun (se-abad) Gereja Tua 
Sikka. Setelah mengalami proses musyawarah, akhirnya diperoleh kesepakatan mengenai elemen 
fisik apa saja yang perlu mengalami perubahan dan apa saja yang harus tetap dipertahankan. Hal ini 
juga merupakan salah satu elemen non-fisik yang terdapat pada Gereja Tua Sikka, yang sampai saat 
ini proses musyawarah tersebut tetap dilakukan apabila terjadi kerusakan pada elemen fisik Gereja, 
dan diharapkan agar dapat dilestarikan oleh para generasi mendatang. 
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Inkulturasi budaya  

Inkulturasi budaya yang dimaksudkan disini yaitu hubungan timbal balik antara Gereja Katolik dengan 
budaya setempat dimana gereja tersebut berada, sehingga budaya dan tradisi lokal yang ada di 
sekitar gereja dapat memperkaya budaya gereja dan ajaran gereja dapat terus diungkapkan pada 
lingkungan budaya sekitarnya selama makna yang diintegrasikan bersatu dan sejalan. Budaya 
masyarakat Sikka maupun gereja Katolik memiliki peraturan-peraturan, batasan dan makna tertentu 
sehingga harus ada kesesuaian makna antara kedua budaya tersebut. Kesesuaian tersebut menjadi 
tolak ukur wujud budaya Sikka sebagai unsur inkulturasi dalam wujud arsitektur Gereja Katolik. 

Adapun wujud fisik dari budaya dan tradisi masyarakat Sikka yang dapat dijadikan sebagai unsur 
inkulturatif dalam interior dan eksterior Gereja Tua Sikka yaitu lukisan motif tenun ikat pada dinding 
area umat dan panti Imam; ungkapan dalam bahasa daerah Sikka (Sara Sikka) yang terpasang di 
atas pintu masuk utama Gereja serta unsur non-fisik seperti pemanfaatan bahasa Sikka dalam 
perayaan atau liturgis gereja. Inkulturasi budaya yang terjadi dalam gereja menunjukan bahwa antara 
gereja dan masyarakat terjalin ikatan emosional yang kuat, rasa memiliki dari masyarakat dan terbuka 
dalam menerima pengaruh budaya lokal yang menjadi identitas dan kekhasan suatu daerah. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan identifikasi karakteristik tangible dan intangible yang terdapat pada Gereja Tua Sikka, 
maka ditemukan bahwa ada perubahan pemakaian bahan/material dari elemen tangible dan faktor 
utama yang menjadi penyebab perubahan yaitu kondisi geografis lingkungan dan daya tahan bahan. 
Terlihat pada pergantian material pada elemen atap Gereja yang semula menggunakan atap seng 
menjadi atap genteng, acian lantai yang digantikan dengan bahan keramik, pengeroposan kaca patri 
yang habis termakan waktu. Pemeliharaan/maintenance dan penguatan beberapa elemen tangible 
yang mengalami keropos atau pelapukan di beberapa bagian menjadi masalah utama yang perlu 
dibenahi secara lebih baik oleh pihak pengurus Gereja. Hal ini juga mempengaruhi pendekatan 
pelestarian yang sebaiknya dilakukan pada bangunan bersejarah Gereja Tua Sikka. Logu senhor dan 
pemakaian bahasa Latin dan Sikka dalam Tata Perayaan Ekaristi, merupakan salah satu intangible 
yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena memiliki nilai kesejarahan yang merupakan aset 
warisan budaya masyarakat Sikka dari waktu ke waktu. 
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