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Memimpin Nyanyian di Masa Pandemi
1
 

Rahel Daulay S.Si. (teol), M.L.M 

 

Perubahan di Masa Pandemi 

Sekitar awal tahun 2020, dunia digegerkan dengan perkembangan pesat sebuah virus 

yang infeksius dan mematikan, dikenal dengan Covid-19. Oleh karena perkembangannya sulit 

dihambat, salah satu cara yang digunakan untuk memperlambat laju penularan virus ini dengan 

pembatasan sosial, atau dikenal dengan istilah lock-down. Sejak saat ini praktik bernyanyi 

secara bersama-sama tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan penularan virus. Hal 

ini tentu berdampak kepada pelayanan musik dalam gereja yang kerap berhubungan erat 

dengan praktik bernyanyi. Beberapa cara dilakukan oleh gereja supaya tetap bisa bernyanyi 

seperti wajib menggunakan masker, membuat partisi antara satu penyanyi dengan penyanyi 

lainnya, dsb. Ada banyak hal yang tidak maksimal dilakukan oleh karena penyesuian cara 

tersebut. Namun itu semua dilakukan karena sebuah kondisi yang tidak pernah dibayangkan 

sebelumnya yaitu pandemic Covid-19.  

Diskusi mengenai nyanyian berkembang dari masa ke masa. Pandemi ini juga 

kemungkinan akan membangkitkan isu baru seputar musik gereja dan nyanyian jemaat. 

Sebelum lebih jauh membahas hal tersebut, mari kita melihat perkembangan musik dari masa 

ke masa.   

 

Meninjau pergerakan musik gereja dari masa ke masa 

Beberapa tokoh musik gereja yang saya sebutkan di atas merupakan orang-orang yang 

dianggap cukup berhasil membuat sebuah karya yang mewakili era di mana mereka berada.  

Satu dengan yang lain mendapat pengaruh dari presedennya. Misalnya, Miriam dan Debora 

sebagai pemimpin musik di masa Perjanjian Lama cukup memberi pengaruh pada Daud, yang 

kemudian menjadi prototype pemimpin musik di Bait Allah, dst. Perkembangan musik ini sangat 

erat pengaruhnya terhadap pergumulan teologi yang berkembang pada masanya, seperti 

halnya Paus Gregorius yang menginginkan keseragaman cara bernyanyi dalam seluruh ibadah 

Kristen, maka muncul nyanyian Gregorian yang digunakan gereja-gereja sepanjang ratusan 

tahun. Untuk lebih memahami pergerakan mari kita melihat perkembangan corak musik yang 

lahir dari pergumulan teologis di beberapa era. 

																																																													
1
	Disampaikan	pada	Pembinaan	Nyanyian	Jemaat	di	GKI	Kota	Wisata,	21	November	2020.	
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Bentuk dan gaya liturgi berkembang dari zaman ke zaman. Tradisi liturgi pada ibadah 

Kristen mula-mula (sekitar empat abad pertama) sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, 

menggunakan bentuk liturgi sinaksis: membaca Kitab Suci, menyanyikan Mazmur, dan berdoa 

di sinagoge. Ketiga unsur ini adalah bagian utama dalam Ibadah Kristen mula-mula. (Rasid 

Rachman, 2010, h. 15).  Buku nyanyian utama adalah kitab Mazmur. Nyanyian Mazmur yang 

dipakai berdasarkan Mazmur pilihan mengikuti jadwal sinagoge Yahudi.  Selain Mazmur, 

nyanyian pujian Zakaria (Benedictus), nyanyian pujian Maria (Magnificat), nyanyian pujian 

Simeon (Nunc Dimittis) dan nyanyian malaikat: Gloria in exelcis Deo! sebagaimana yang 

terdapat dalam kitab Lukas juga turut dinyanyikan.  Adapun bentuk nyanyian adalah 

responsoris dan antiphonal;  

responsoris merupakan gaya bernyanyi bergantian, pemimpin menyanyikan satu baris pertama 

kemudian diulangi oleh umat, pemimpin menyanyikan baris berikutnya, umat merespon seperti 

baris yang pertama, dst. Antiphonal merupakan gaya bernyanyi bersahut-sahutan antar 

pemimpin atau kelompok dengan umat. Pemimpin menyanyikan baris pertama, umat 

menyanyian baris kedua, pemimpin melanjutkan dengan baris ketiga dan umat melanjutkan 

dengan bait seterusnya.  

Ada beberapa penyanyi yang ditugaskan khusus untuk menjadi penyanyi dalam ibadah. Sebab 

belum ada model bernyanyi yang seragam yang bisa dilakukan umat secara bersama-sama.  

 Pada zaman Perjanjian Lama, Daud juga mempersiapkan petugas khusus untuk ini, 

yakni dari kaum Lewi. Mereka merupakan pemusik yang memiliki disiplin yang tinggi, jadwal 

latihan yang konstan, dan sudah dipersiapkan dari sejak muda. Sehingga mereka adalah para 

pemusik profesional yang akan bertugas di bait Allah sebagai penyanyi dan pemusik (lih. 1 

Tawarikh 25). 

Sekitar abad ke-6 pada masa pemerintahan Paus Gregorius Agung, nyanyian warisan 

sinagoge diatur sedemikian rupa dan diseragamkan dengan sebuah bentuk nyanyian yang 

disebut nyanyian Gregorian. Nyanyian ini dinyanyikan secara satu suara (unisono) dan tanpa 

iringan, yang disebut plainsong/plainchant.  Cara bernyanyi dengan mendaras; menyebabkan 

bentuk nyanyian ini bersifat bebas dan fleksibel, seperti orang berbicara namun dengan alunan 

melodi, dikenal dengan gaya bernyanyi melismatik (satu suku kata untuk banyak melodi) dan 

silabik (satu melodi untuk banyak suku kata). Secara melodi, nyanyian ini tidak menggunakan 

tangga nada seperti yang kita gunakan saat ini, melainkan modus/modi (jamak) yang khas dari 

tradisi Gregorian yang dikenal dengan sebutan Doris (re=), Phrygris (mi=), Lidis (fa=) dan 

Mixolidis (sol=).  Saat ini jarang kita menggunakan nyanyian gregorian dalam ibadah gereja.  
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Beberapa masih tercatat di dalam buku nyanyian saat ini seperti Kidung Jemaat. (lih. KJ 228 

dan KJ 229b).  

Adapun bentuk-bentuk nyanyian Gregorian ini kemudian mengalami perkembangan baik 

dari segi melodi dan penambahan harmoni termasuk juga translasi bahasa. Pada sekitar abad 

1000 ketika Guiddo D’Arezzo menemukan notasi, saat itulah perkembangan musik gereja mulai 

memuncak. Nyanyian Gregorian tidak lagi dinyanyikan satu suara saja melainkan dengan 

harmoni: duplum, triplum bahkan lebih banyak lagi, dengan didukung oleh penemuan organum 

(musik dengan beberapa lapisan suara) oleh beberapa tokoh seperti Leonin dan Perotin dari 

Notre Dame (Prancis) pada sekitar abad 11 di konteks masa pencerahan (Rennaisance).  

Selanjutnya, para pemusik mulai membuat musik gereja lebih variatif dan cenderung menjadi 

lebih rumit. Bahkan sampai menimbulkan kritik keras dari seorang tokoh bernama John Wycliff. 

Pergolakan kekristenan menjadi panas ketika seorang tokoh reformasi bernama Martin 

Luther menyampaikan protesnya kepada gereja utama, dalam hal ini Paus, yang menjual surat 

pengampunan dosa (indulgensia). Ia meyakini bahwa keselamatan manusia tidak terletak di 

tangan manusia melainkan pada Anugerah Allah.  Pergolakan ini berujung pada perpecahan 

gereja. Martin Luther menjadi tokoh lahirnya protestantisme. Pada masa Reformasi tahun 1517 

ini, ibadah kristen pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Martin Luther, 

membuat beberapa perubahan dalam ibadah khususnya dalam bentuk nyanyian juga bahasa 

yang digunakan. Nyanyian haruslah dapat dipahami dan juga harus melibatkan jemaat. Dengan 

demikian Martin Luther bersama rekan-rekannya mulai melakukan penerjemahan untuk 

beberapa nyanyian ke dalam bahasa lokal. Luther memperkenalkan bentuk nyanyian baru yang 

disebut ‘Chorale’ (nyanyian koral): nyanyian yang memiliki ritme dengan melodi yang 

sederhana, dikenal dengan istilah barform (AAB, band. KJ 250b dan banyak contoh lain dalam 

Buku Ende-HKBP). Pada masa ini, seiring dengan penemuan beberapa alat musik seperti lute, 

organ pipa, harpsichord, dll., Luther pun mengizinkan iringan-iringan instrumen digunakan 

dalam ibadah untuk menolong jemaat dalam bernyanyi. Bernyanyi secara bersama-sama 

(nyanyian jemaat) tentu bukanlah hal yang mudah pada masa itu, sebab sebelumnya jemaat 

tidak dilibatkan sepenuhnya dalam bernyanyi; hanya kaum biarawan yang terlatih saja. Luther 

sebagai orang yang memiliki perhatian besar pada musik gereja menyadari hal tersebut, 

sehingga dia juga memprakarsai kelompok penyanyi (kantoria) yang bernyanyi bersama 

dengan jemaat. Bahkan Luther membuka kelas-kelas khusus untuk melatih para kantoria ini 

dalam bernyanyi. Di samping Martin Luther, ada juga tokoh Reformasi lainnya seperti John 

Calvin dan Zwingli yang turut membuat sebuah perubahan terhadap bentuk ibadah Kristen. 



Temu	Kasih	Pemusik	Ibadah,	“Bernyanyi	dan	Bermusik	dalam	Pelayanan	pada	Masa	Pandemi”,		

20	Maret	2021 

	

4	

	

Zwingli adalah seorang musisi yang menganggap bahwa alat musik sangat tidak layak untuk 

disandingkan dengan kekudusan ibadah. Oleh sebab itu ia melarang penggunaan alat musik 

dalam gereja. Tidak jauh berbeda, Calvin juga beranggapan demikian. Ibadah Kristen harus 

kembali pada marwah Alkitab. Calvin sangat menjunjung Mazmur agar tetap digunakan dalam 

ibadah Kristen seperti praktik gereja mula-mula. Dia kemudian membuat sebuah perubahan 

signifikan terhadap nyanyian Mazmur. Bersama dengan rekan-rekannya di Geneva, Swiss, 

Calvin memelopori pembuatan Mazmur Geneva: Nyanyian yang memiliki matriks (ritme suku 

kata) dan berbait (tidak lagi dinyanyikan secara responsoris ataupun antiphonal). Mazmur ini 

cukup berhasil dan dikenal ke berbagai belahan dunia. Yamuger pun mengadopsi mazmur 

Geneva dari versi Goudimel, yang digunakan di beberapa gereja saat ini.   

Reformasi juga terjadi di Inggris, sekalipun awalnya penyebab perpisahan tersebut 

disebabkan karena alasan-alasan politis. Akan tetapi, dalam rangka menunjukkan corak yang 

berbeda dengan gereja pada umumnya, gereja Inggris (Anglikan) juga membuat warna-warna 

bermusik yang baru di dalam ibadahnya. Tradisi Calvinis cukup kuat dalam konteks ini, 

termasuk dalam mempertahankan nyanyian mazmur. Atas dasar semangat ingin membuat 

nyanyian berbahasa Inggris (sebelumnya nyanyian mazmur yang beredar umumnya dalam 

bahasa Latin dan Prancis), Inggris pun membuat mazmur Inggris yang dikenal dengan English 

Psalter. Yang menarik dari mazmur ini adalah teks tidak terikat dengan melodi. Untuk 

mengawinkan antara teks dan melodi digunakan pola matriks (suku kata) dari syair mazmur. 

Syair dan melodi ditulis dalam buku yang berbeda. Tradisi ini kemudian diwarisi oleh komponis 

musik gereja pasca Reformasi (sekitar abad 17-18); bentuk nyanyian tetap sama akan tetapi 

teks tidak lagi dibatasi dari mazmur saja. Model ini yang kemudian kita kenal dengan model 

himne. Inggris menjadi pelopor perkembangan nyanyian himne (saat ini lebih dikenal dengan 

istilah nyanyian jemaat). Bentuk nyanyian ber-bait (strofis/sequential) menjadi model yang lazim 

ditemukan. Nyanyian mazmur mengalami sebuah proses yang cukup ‘berani’, yaitu 

memparafrasekan isi yang tertulis dalam kitab Mazmur serta menambahkan unsur kristen di 

dalamnya. Tokoh yang mempeloporinya ialah Isaac Watts. Setelah Watts, mulai bermunculan 

tokoh-tokoh himnody seperti Charles Wesley dan John Wesley (pendiri gereja Methodist). 

Karakter nyanyian yang berkembang pada masa ini, selain bentuknya strofis (ber-bait), isinya 

juga sarat dengan kitab Injil. Pada masa ini nyanyian memang dianggap sebagai sarana yang 

paling efektif dalam mengabarkan Injil. Bahkan dalam gerakan Methodistme nyanyian 

merupakan kendaraan yang paling baik untuk mengajak masyarakat mengenal Yesus Kristus. 

Oleh sebab itu, jika kita melihat kembali model nyanyian abad 17-19 (sebagai yang paling 
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banyak diadopsi dalam buku nyanyian jemaat saat ini) tema-tema tentang Kristus selalu 

menjadi tema yang diangkat dalam nyanyian. (band. KJ 303b dan KJ169).  

Kebangunan Rohani di Inggris kemudian berlanjut sampai ke Amerika. Amerika pada 

sekitar abad 18, setelah ditemukan oleh Christoporus Colombus, menjadi tempat yang dituju 

oleh para pendatang. Baik dari Afrika maupun dari Eropa. Konteks perbudakan antara kulit 

hitam dan putih menjadi kental, diskriminasi dan ketidakadilan hak menjadi bagian dari itu. 

Masing-masing tradisi yang dibawa oleh para pendatang memberikan warna yang berbeda 

dalam corak bermusik. Afrika dengan musik perkusi yang menekankan pada kerinduan akan 

pembebasan (seperti bangsa Israel dalam Perjanjian Lama yang mengharapkan kebebasan) 

dan kota harapan (Yerusalem baru), sementara Eropa memberikan kesan musik yang agung 

dan rapih. Keduanya saling memberikan pengaruh terhadap corak bermusik dalam ibadah di 

Amerika.  Amerika pada abad-abad selanjutnya mengalami kebangunan rohani yang cukup 

menggemparkan (Great Awakening). Dari perkembangan ini bentuk penginjilan serta 

peribadahan orang Kristen juga mengalami perubahan yang cukup berwarna. Dimulai dari gaya 

bermusik gospel spiritual yang dipelopori oleh kelompok black American; ada juga gaya 

kontemporer dengan perangkat musik dan teknologi, berkhotbah sambil bernyanyi, dipelopori 

oleh Dwight L. Moody. Komposer-komposer nyanyian ibadah pada masa ini lebih menonjolkan 

pengalaman dan hubungan pribadinya dengan Allah. Ditandai dengan kata-kata yang 

menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, -ku. (lih. NKB 131, PKJ 135) 

Kearifan gereja-gereja di berbagai tempat dalam mengemas nyanyian jemaat 

memberikan banyak sumbangan nyanyian-nyanyian gerejawi. Global Song merupakan 

nyanyian yang disebarluaskan untuk menambah perbendaharaan nyanyian sekaligus 

memperkenalkan keunikan dari Negara/daerah asalnya.  Umumnya Negara yang dianggap 

kecil seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan. (lih. PKJ 100, PKJ 20, PKJ 236, PKJ 243). Tidak 

hanya Negara melainkan juga daerah-daerah di dalam Indonesia sendiri. Semangat yang 

sama, yakni untuk memperkenalkan kebudayaan lewat musik /nyanyian bagi umat yang belum 

pernah mengenalnya. Nyanyian etnis sekaligus menjadi semangat gereja untuk tetap 

mempertahankan budaya.  Gereja yang hidup adalah gereja yang tidak meninggalkan 

kebudayaan setempat melainkan gereja yang mampu berteologi seturut dengan konteks 

kebudayaan setempat. (lih. PKJ 147, PKJ 264, PKJ 27).      

Produk dari abad ke abad tersebut kita warisi saat ini di dalam buku-buku nyanyian 

gerejawi yang kita miliki seperti Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Nyanyikanlah 

Kidung Baru, dan beberapa buku lainnya. Di dalam buku-buku tersebut banyak ditemukan 
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ragam nyanyian yang berasal dari era dan tempat tertentu. Dengan menggunakan buku 

nyanyian secara konsisten kita akan sangat tertolong untuk mendalami nyanyian-nyanyian yang 

kita gunakan, sebab di dalam buku nyanyian tersebut kita dapat menemukan banyak informasi 

mengenai lagu yang dinyanyikan termasuk cara menyanyikannya. Termasuk di dalamnya tahun 

penulisan syair dan lagu, identitas komposer yang memberikan gambaran mengenai 

pandangan teologis si komposer dan konteks pada masa hidupnya, dan informasi-informasi 

yang lain. Sangat disayangkan jika ada buku nyanyian jemaat yang tidak mencantumkan tahun 

pembuatan nyanyian. Nyanyian sepanjang abad dan tempat merupakan warisan dan kekayaan 

gereja-gereja masa kini. Ini merupakan sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Oleh sebab 

itu sayang jika ini hanya dijadikan barang usang dan tidak dirawat dengan baik.  
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