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Abstrak 
 Dalam ibadah Umat Kristen Pemimpin pujian dan penyembahan memegang 

peranan yang sangat penting.Karena hampir keseluruhan jalannya ibadah berada di dalam 
tanggung jawab pemimpin pujian dan penyembahan. Pemimpin ibadah bukan hanya 

bertanggung jawab dalam memimpin umat menyanyi dan memuji Tuhan, tetapi ia adalah 

pribadi yang mengatur jalannya ibadah. Oleh sebab itu berhasil atau tidak nya suatu 
ibadah sedikit banyak bergantung kepada peranan pemimpin ibadah. 

 Namun dalam kenyataan ibadah umat Kristen, tidak semua pemimpin ibadah 
dapat memimpin dengan baik.Hal ini disebabkan karena tidak semua pemimpin ibadah 

adalah orang yang cakap dalam memimpin.Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

memimpin seringkali mengganggu jalannya ibadah.Misalnya pemimpin memilih lagu 
yang nadanya tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh jemaat. Pemimpin ibadah 

memimpin dengan banyak komentar yang bertele-tele dan membosankan dan masih 
banyak lagi masalah lain yang membuat ibadah tidak berjalan dengan semestinya. Untuk 

menghindari masalah tersebut diperlukan usaha dari pemimpin pujian tersebut untuk 

meningkatkan peranannya. 
 Metode yang dipakai dalam penulisan ini merupakan kajian pustaka yang 

membahas berbagai aspek yang diperlukan bagi pemimpin pujian dalam meningkatkan 
peranannya sebagai pemimpin ibadah. 

 Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pemimpin 

pujian yang baik, diantaranya adalah ia haruslah seorang yang sudah lahir baru, sudah 
mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, serta bertumbuh secara rohani. 

Memiliki karakter dan integritas yang baik dan dapat dipercaya. Pemimpin pujian yang 
baik juga harus mempersiapkan pelayanannya dengan  baik. Dengan mengadakan latihan 

dan merencanakan ibadah dengan para pemusik dan singers. Selain itu ia juga harus 

memiliki keterampilan musik, dalam hal ini dapat menyanyi dengan baik. Dan memiliki 
kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

 Pemimpin pujian yang baik akan menjadikan ibadah berjalan sebagai mana yang 
diharapkan. Semua jemaat dilibatkan dalam pujian adan penyembahan kepada Allah. 

Akhirnya jemaat merasa diberkati dan dapat menjadi berkat bagi orang lain di tengah-

tengah masayarakat. 
Kata kunci:  Meningkatkan, pemimpin, pujian dan penyembahan, ibadah. 

  

Pendahuluan 

 Di dalam tata ibadah umat Kristen pujian dan penyembahan mengambil bagian 

yang sangat besar.Tidak dapat dibayangkan jika dalam suatu ibadah tanpa ada puji-pujian 
kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain di dalam ibadah umat Kristen pujian dan 

penyembahan merupakan bagian dari liturgi ibadah yang sangat penting, selain doa, 
persembahan dan firman Tuhan. Pujian dan penyembahan merupakan ekspresi hati yang 

meluap dengan syukur untuk mengagungkan nama Tuhan yang nyatakan melalui musik.  
 Untuk dapat memuji dan menyembah Allah bersama dalam ibadah diperlukan 

seorang pemandu atau yang lebih dikenal sebagai seorang pemimpin pujian dan 

penyembahan.Pemimpin ibadah bertanggung jawab terhadap jalannya ibadah sejak awal 



hingga akhir.Menurut Hendro Suryanto salah satu tugas pemimpin pujian dan 

penyembahan adalah membuka jalan bagi pengkhotbah, kalau gagal, dengan sendirinya 
tugas pengkhotbah lebih berat.1Pemimpin ibadah perlu mempersiapkan hati jemaat 

melalui pujian dan penyembahan yang dinaikan untuk mendengarkan firman Tuhan.Jadi 
tugas pemimpin pujian adalah mempertahankan perhatian umat kepada hadirat Tuhan, 

sehingga jemaat dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan selama kebaktian 

berlangsung.2 
Dewasa ini kebutuhan gereja akan seorang pemimpin pujian dan penyembahan 

yang baik (profesioanal) sudah terasa semakin mendesak. Gereja membutuhkan seorang 
pemimpin pujian yang sungguh-sungguh mampu memimpin dan mengarahkan jemaat 

dalam memuji dan menyembah Allah.Pemimpin pujian yang mampu membawa jemaat 

untuk memuji bersama, berdoa bersama, bertepuk tangan bersama, memberikan 
persembahan bersama dan siap untuk mendengarkan firman bersama-sama. 

Gereja membutuhkan pemimpin pujian yang kreatif, yang mampu mengolah sutu 
liturgy yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan membuat suasana ibadah menjadi 

hidup.Bagian-bagian acara saling berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan 

tema ibadah yang telah ditetapkan.Urutan-urutan ibadah tersebut bervariasi, tergantung 
kebiasaan dan rutinitas jemaat atau persekutuan masing-masing.Dari satu mata acara 

ibadah ke mata acara yang lainnya harus digabungkan sedemikian rupa sehingga 
merupakan satu paket acara yang sempurna dan teratur dengan kesan memuliakan 

kebesaran Tuhan, yang mana acara tersebut secara keseluruhan merupakan ibadah yang 

dipersembahkan oleh jemaat bagi Tuhan.3 
Tujuan ibadah adalah untuk memuji dan menyembah Allah. Dan ibadah yang baik 

akan berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat menuju kedewasaan rohani. Pemimpin 
pujian harus menyadari bahwa  jemaat yang datang dalam ibadah memiliki latar belakang 

permasalahan yang berbeda-beda. Di dalam ibadah mereka membutuhkan kekuatan, 

penghiburan, nasihat dan dorongan untuk tetap kuat dalam iman. Di samping itu juga 
melalui ibadah mereka dapat mempererat persekutuan dengan umat Tuhan yang lain. 

Sebagai pemimpin ibadah yang baik ia harus mampu memlihat kebutuhan jemaat tersebut 
dan berusaha untuk melayani mereka dengan baik. 

 

Latar Belakang Masalah 
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak gereja kekurangan pemimpin 

pujian dan penyembahan yang baik, dan sungguh-sungguh mengerti tugasnya sebagai 
pemimpin ibadah.Beberapa dinatara pemimpin pujian dan penyembahan sering 

melakukan kesalahan pada saat memimpin ibadah.Akibatnya ibadah bukannya membawa 

berkat, tetapi hanya menjadi suatu rutinitas. Sammy Tippit dalam bukunya Jumpa Tuhan 
Dalam Ibadah mengatakan bahwa:  Semua orang Kristen mengetahui dalam hatinya 

bahwa mereka perlu beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi bagi kebanyakan orang, 
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dewasa ini ibadah rupanya seumpama seni yang sudah hilang -- tidak lagi penting dalam 

kebaktian minggu pagi atau dalam saat teduh pribadi. Mengikuti kebaktian menjadi 
suatu kebiasaan saja. Pikiran kita berkelana, kita lebih suka menjadi penonton. Jadi, 

walaupun sebetulnya kita mengetahui bahwa kita seharusnya lebih memusatkan 
perhatian kepada Allah berserta sifat-sifatNya, kait cenderung mengabaikan hal itu.4 

Sikap jemaat yang kurang respon dalam suatu ibadah merupakan suatu tantanga 

tersendiri bagi pemimpin pujian.Walaupun disadari bahwa keadaan ini tidak sepenuhnya 
kesalahan dari pemimpin pujian, tetapi pemimpin pujian memiliki potensi dan peranan 

yang besar untuk memperbaiki keadaan tersebut. Dengan segala kemampuan dan 
kreatifitas yang dimiliki seorang pemimpin pujian dapat mengolah bahan baku yang ada 

(unsur-unsur ibadah) menjadi sesuatu yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan 

jemaat dalam memuji dan menyembah Tuhan. 
Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan 

kurang maksimalnya peranan pemimpin pujian dan penyembahan dalma ibadah adalah 
sebagai berikut: 

1. Pemimpin pujian dan penyembahan kurang mempersiapkan pelayanannya dengan 

sungguh-sungguh, sehingga pada saat ibadah sering terjadi kesalahan, seperti tidak 
hafal dengan lagu yang dinayanyikan, kurang menguasai suasana ibadah dan lain 

sebagainya. 
2. Kurangnya kerja sama yang baik antara pemimpin pujian dan penyembahan dengan 

pemain musik. Sehingga pada waktu menyanyikan puji-pujian sering terjadi 

kesalahan. Baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan oleh para 
pemain musi. Hal ini disebabkan karena pemimpin kurang bisa menguasai lagu 

yang dinyanyikan dan memberikan informasi yang salah kepada pemain musik, 
sehingga terjadi salah pengertian. 

3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan memimpin pujian dalam bidang musik, 

sehingga tidak tahu menentukan nada dasar yang tepat. Hal ini menyebabkan nada 
dasar yang dipilih untuk nyanyian jemaat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, 

sehingga nada-nada lagu pujian yang dinyanyikan tidak dapat dijangkau oleh 
seluruh jemaat. 

4. Beberapa pemimpin pujian tidak hafal lagu yang dinyanyikan sehingga tidak dapat 

memimpin jemaat dengan baik. 
5. Belum adanya kesatuan di antara unsur-unsur liturgi misalnya doa, pujian, dan 

firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah. 
6. Pemimpin pujian kurang peka dengan keadaan jemaat. Kadang-kadang jemaat 

duduk terlalu lama, atau berdiri terlalu lama, sebuah lagu dinyanyikan diulang-

ulang sampai jemaat merasa jenuh. 
Untuk dapat mengatasi berbagai kelemahan pemimpin pujian tersebut di atas, 

maka perlu 
kiranya seorang pemimpin pujian memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

agar dapat memimpin umat untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan lebih baik. 

Sehingga hati jemaat terangkat untuk mengagungkan nama Tuhan serta dipersiapkan 
hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. 

 

Tujuan Penulisan 
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Ada beberapa tujuan dari tulisan tentang peningkatan peranan pemimpin pujian 

dan penyembahan dalam ibadah, antara lain: 
1. Pemimpin pujian dan penyembahan dapat mempersiapkan pelayanannya dengan 

sungguh-sungguh, sehingga pada saat ibadah tidak lagi terjadi kesalahan, seperti 
dapat menghafal agu yang dinayanyikan, dapat menguasai suasana ibadah dan lain 

sebagainya. 

2. Ada kerja sama yang baik antara pemimpin pujian dan penyembahan dengan 
pemain musik. Sehingga pada waktu menyanyikan puji-pujian dapat berjalan 

dengan baik dan umat Tuhan diberkati. Hal ini dapat dilakukan jika pemimpin bisa 
menguasai lagu yang dinyanyikan dan memberikan informasi yang baik kepada 

pemain musik, sehingga terjadi kesatuan. 

3. Pemimpin pujian dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang 
musik, sehingga dapat menentukan nada dasar lagu dengan tepat untuk nyanyian 

sidang.  
4. Agar pemimpin pujian dapat menguasai atau menghafal lagu yang dinyanyikan 

sehingga tidak dapat memimpin jemaat dengan baik. 

5. Agar terjadi kesatuan di antara unsur-unsur liturgi misalnya doa, pujian, dan firman 
Tuhan yang disampaikan dalam ibadah. 

6. Agar pemimpin pujian memiliki kepekaan terhadap keadaan jemaat dan dapat 
menentukan dengan tepat kapan jemaat jemaat duduk, atau berdiri, dan dapat 

membuat jemaat selalu rindu untuk memuji Tuhan dengan semangat. 

Dengan kemampuan yang dimilikinya oleh pemimpin pujian dan penyembahan, 
banyak orang diberkati dalam ibadahdan semakin banyak jemaat yang bertumbuh dalam 

iman kepada pengenalan akan Yesus Kristus (Kolose 1:28-29). 
 

Pengertian Ibadah 

 Secara umum pengertian ibadah menurut bahasa Inggris adalah mengungkapkan 
rasa hormat ddan pujian kepada satu-satunya yang layak menerimanya 

(Webster'Dictionary). Marthin Luther berpendapat bahwa ibadah adalah Allah berbicara 
kepada kita melalui doa dan nyanyian pujian. Hal senada dijelaskan oleh Ronald Allen 

dan Gondor Borrow yang menyatakan bahwa Ibadah adalah sebuah respon yang aktif 

kepada Allah yang mana kita menyatakan perbuatanNya yang bernilai. Ibadah itu tidak 
fasif, tetapi partisifatif, ibadah itu tidak dengan suasana hati yang simpel, tetapi respon, 

ibadah itu bukan hanya perasaan, akan tetapi suatu deklarasi atau pernyataan. 
 Ibadah yang benar adalah ibadah yang aktif bukan sebaliknya. Allah menuntut 

tindakan kita dalam ibadah, Ia ingin melihat apa yang dapat kita buat untuk memuliakan 

namaNya.  

  

Pengertian pujian dan penyembahan. 
Bagi sebagian besar umat Kristen kata pujian dan penyembahan bukanlah istilah 

yang asing.Istilah tesebut di ambil dari kata dalam bahasa Inggris Praise and Worship.  

Bob Sorge menyatakan bahwa pujian dan penyembahan adalah kegiatan bersama yang 
saling menunjang dan seringkali tampak mirip bila diekspresikan keluar, namun 

sebenarnya mereka bukanlah satu dan sama. Masing-masing mempunyai wujud dan 



tujuan sendiri.5 Lebih lanjut Bob Sorge menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah 

membutuhkan puji-pujian kita, kitalah yang perlu memuji Dia. Dia tidak butuh 
penyembahan kita, namun Dia sungguh-sungguh mencari mereka yang memiliki cara 

hidup dan pemikiran seorang penyembah (Yoh. 4:23). Pujian kadangkala dapat menjadi 
jauh, namun penyembahan biasanya intim.Pujian selalu terlihat atau terdengar; 

penyembahan tidak selalu nyata bagi seorang pengamat.Tujuan pujian kebanyakan 

horizontal, sementara penyembahan terutama berinteraksi vertkal.Pujian seringkali 
persiapan bagi penyemabahan.6 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pujian berasal dari kata puji, yang berarti 
(pernyataan) heran dan penghargaan kepada kebaikan (keunggulan dsb.) sesuatu. Pujian 

berarti pernyataan memuji, pujian yang luar biasa.7 Pujian adalah sesuatu yang kita 

tujukan langsung kepada Tuhan atau sesuatu yang kita ungkapkan kepada orang lain 
mengenai Tuhan. Jadi pujian merupakan ungkapan ungkapan isi hati seseorang  terhadap 

sesuatu yang disaksikannya, yang dianggapnya baik, indah, dan luar biasa. Suatu cirri 
utama pujian yang mencolok ditandai dengan perayaan dan sukacita meluap. Yang 

dieksprisikan dengan cara menyanyi, memekik, berkata-kata, memainkan alat music, 

menari-nari dan dengan ekspresi luar lainnya.8 
Pujian dipenuhi dengan pikiran siapakah Tuhan dan apakah yang telah 

dilakukanNya.Fokusnya pada karakter Allah yang tak terbandingkan maupun perbuatan-
perbuatanNya yang ajaib untuk anak-anakNya. Ada tujuh kata dalam bahasa Ibrani untuk 

puji-pujian yang menjelaskan dengan indah aspek-aspek yang berbeda dalam puji-pujian: 

pertama, Barak- berlutut atau bersujud, memberkati, menghormati, memuji  (Hak. 5:2, 
Maz. 72:11-15) . Barak berarti kesunyian.Hal ini berbicara tentang penghormatan dan 

keheningan kepada Allah.Kedua, Yadah-merupakan pernyataan atau ungkapan perasaan 
berterimakasih dalam puji-pujian.Dari akar katanya berarti “menjulurkan tangan” atau 

mengangkat tangan (2 Taw. 20:21; Maz. 9:2). Ketiga, Tadah-bersyukur dan memuji atas 

sesuatu yang sedang Allah kerjakan (Maz. 50:23; Yes.51:3). Keempat, Zamar-ini berarti 
puji-pujian yang dinyanyikan dengan iringan oleh alat-alat musik (Maz. 47:6-7, 149:3). 

Kelima, Shabakh-memuji, sorak kemanangan, memuliakan atau memegahkan, bersorak, 
berseru dengan nada suara yang keras (Maz.35:27). Keenam, Halal-bercahaya, berbangga 

atau bermegah, bersukacita, memuji, bernyanyi (I Taw. 23:5,30; 2 Taw. 20:19; Ezr. 3:11; 

Yoel 2:26). Ketujuh, Tehillah-pujian pengagungan atau nyanyian kemuliaan menyanyi 
dan menyanjung (Kel. 15:11; 2 Taw.20:22; Yes.42:10).9 

 

Pengertian Pemimpin Pujian dan Penyembahan 

Secara umum pengertian pemimpin menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah orang yang memimpin (penuntun, penganjur, pemuka, kepala 
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pasukan).Memimpin berarti memegang tangan sambil berjalan, membimbing.10Menurut 

Viv dan Hibbert, pemimpin pujian dan penyembahan adalah seorang yang menyembah 
Allah dan menarik orang-orang lain ke dalam penyembahan. Jadi berdasarkan pengertian 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin pujian dan penyembahan adalah 
pertama seorang yang menyembah Allah dan yang kedua adalah seorang yang menarik 

orang lain untuk menyembah Allah bersama-sama dengan dia. Pemimpin pujian dan 

penyembahan bukan menyembah Allah sementara orang lain mengawasi, atau sebaliknya 
pemimpin pujian bukan memimpin sementara orang lain menyembah. Tetapi pemimpin 

pujian dan penyembahan harus bersama-sama memuji dan menyembah Allah dengan 
umat yang dipimpinnya. 

 

Peranan Pemimpin Pujian dan Penyembahan dalam ibadah 
Pemimpin dibutuhkan untuk memimpin dan mengarahkan sekelompok orang 

dalam mencapai tujuan bersama.Dalam suatu ibadah yang dilakukan bersama dengan 
sekelompok umat diperlukan seorang pemimpin yang mengkoordinir jalannya ibadah 

tersebut agar dapat berjalan lancar dan tertib.Oleh sebab itu bisa saja satu pola ibadah 

yang dianut oleh suatu denominasi gereja tertentu tidak dapat diterima oleh denominasi 
yang lainnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pemimpin pujian dan 

penyembahan dalam suatu gereja tertentu akan ikut dipengaruhi oleh pola ibadah yang 
dianut oleh denominasi gereja tersebut.  

Tugas terpenting dari seorang pemimpin pujian dan penyembahan adalah 

bagaimana menciptakan suasana ibadah yang baik, agar jemaat dapat memuji dan 
menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan dapat merasakan hadirat Tuhan.Tugas 

pemimpin penyembahan adalah memberikan kesempatan yang sebaik mungkin bagi 
jemaat untuk menyembah.11Tugas pemimpin pujian dan penyembahan adalah menjaga 

suasana ibadah agar tetap hidup dan menyenangkan hati Allah. 

Pemimpin harus mengarahkan ibadah itu dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, 
bukan dengan kekuatannya sendiri.Dipimpin oleh Roh Kudus berarti memberikan 

kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam dirinya, yaitu dengan sungguh-
sungguh memohon kekuatan dan pertolonganNya dalam mempimin penyembahan itu. 

Pemimpin pujian tidak boleh mementingkan keingin diri sendiri, tetapi harus peka 

dengan kondisi jemaat. Pemimpin pujian yang tidak peka akan terus  meminta jemaat 
menyanyi sesuai keinginannya. Dalam keadaan seperti itu jemaat merasa tertekan karena 

mereka merasa dipaksa untuk terus bernyanyi atau terus berdiri padahal mereka sudah 
lelah.Pemimpin penyembahan harus menguasai kebaktian pada saat permulaannya, tetapi 

tidak untuk menguasai jemaat.Setelah kebakatian berjalan lancar, pemimpin pujian harus 

melepaskan penguasaan manusianya dalam kebaktian itu dan menyerahkan kepada 
pimpinan Roh Kudus.12Maksud dari “melepaskan penguasaan manusianya” adalah bahwa 

pemimpin pujian tidak boleh berbuat sesuatu yang bersifat memuaskan dirinya.Misalnya 
mengulang lagu yang dinyanyikan secara terus menerus, meminta jemaat terus berdiri 

padahal jemaat sudah lelah.Hal ini dapat membuat jemaat merasa bosan, tidak senang dan 
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menggerutu. Pemimpin yang baik senantiasa peka dengan keadaan di sekitarnya dan 

senanatiasa terbeban untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. 
Menurut Mike dan Viv Hibbert ada tiga tugas dari pemimpin pujian: pertama, 

membawa seluruh jemaat ke dalam hadirat Allah, sehingga mereka dapat memuji dan 
menyembah Allah dan mendengarkan Dia dalam setiap kebaktian. Kedua, 

menggkoordinir dan menyatukan para penyanyi maupun pemain musik di dalam 

pelayanan mereka kepada Allah di dalam jemaat.Ketiga, untuk mempersiapkan jemaat 
pada pelayanan Firman Tuhan.13Reynold dalam bukunya Congregation Singing 

menyatakan secara jelas bahwa keefektifan dalam menyanyikan lagu puji-pujian gerejawi 
sangat tergantung kepada pemimpin.14 

Seorang pemimpin pujian dan penyembahan diperlukan untuk memusatkan dan 

mengarahkan selama pujian berlangsung, tanpa ada yang memimpin, nyanyian jemaat 
akan terjadi secara serampangan dan tidak pernah menuju suatu puncak.15 

 

Meningkatkan Peranan Pemimpin Pujian 

dan Penyembahan Dalam Ibadah Kristen 
 

Ada beberapa yang harus dimiliki oleh pemimpin pujian dan penyembahan dalam 

meningkatkan peranannya dalam ibadah umat Kristen, yaitu memiliki kehidupan rohani 
yang bertumbuh, memiliki hubungan yang harmonis dengan Jemaat, mempersiapkan 

pelayanan dengan baik, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan musik yang 

memadai. 
 

A. Mengalami Pertobatan Sejati Di Dalam Kristus 
 Allah menuntut hidup dan hati pemimpin pujian yang sudah ditebus dan 

dikuduskan bagi Dia. Menurut Ron Kenoly dan Dick Bernal, ada lima ciri pemimpin 

pujian yang bertumbuh: (a) Mengalami pertobatan yang sejati di dalam Yesus Kristus, (b) 
Mengetahui firman Tuhan dengan baik, (c) Seorang pemimpin yang berani, (d) Seorang 

musisi atau penyanyi yang baik, dan (e) Tunduk pada otoritas.16 
Syarat utama untuk menjadi pemimpin pujian dan penyembahan yang efektif 

adalah  

seorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi dan lahir baru. 
Tidak diragukan lagi bahwa seorang pemimpin pujian dan penyembahan adalah orang 

Kristen.Namun menjadi orang Kristen bukan menjadi jaminan, pemimpin pujian dan 
penyembahan dituntut kualitas hidupnya, bukan saja dihadapan Allah tetapi juga 

dihadapan sesama. 

 Pemimpin pujian dan penyembahan dapat menjaga kekudusan hidupnya dengan 
merenungkan Firman Tuhan. Hal ini sependapat dengan Mangapul Sagala yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan secara rohani dapat terjadi apabila kita setia 

                                                           
13Viv dan Mike Hibbert, 58-59. 
14Magapul Sagala, Pemimpin Pujian yang Kreatif, Jakarta: Perkantas, 1995. Cet.3. p. 8. 
15Bob Sorge, 115. 
16Ron Kenoly dan Dick Bernal. Tinggikan NamaNya, Jakarta: Yayasan Buana Indonesia 1996. P. 

33, 34. 



merenungkan Firman Tuhan secara teratur, memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan 

dan melalui persekutuan dan kesaksian dari orang lain.17 
 Untuk memimpin jemaat di dalam penyembahan, pemimpin pujian harus menjadi 

penyembah.Makna menjadi penyembah Allah bukann hanya berlaku pada saat ibadah, 
tetapi menjadi penyembah dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin pujian akan dipimpin 

oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam roh. Karakter dan perbuatannya dipengaruhi oleh 

kuasa Roh Kudus, sehingga hidupnya memuliakan Allah. 
 

Kedua, Memiliki Karakter yang Baik. 
Hubungan pemimpin pujian dengan sesama (jemaat) akan mempengaruhi 

hubungannya  

dengan Tuhan. Jika hubungan dengan jemaat tidak baik maka persembahannya tidak 
akan berkenan kepada Tuhan.  Tuhan Yesus dalam khotbahNya di Bukit dengan tegas 

mengatakan bahwa:Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan 
engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 

tinggalkanlah persembahan di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan 

saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu (Mat. 5:22-24). 
 Artinya bahwa masalah (dosa) yang terjadi diantara pemimpin pujian dengan 

jemaat dapat menjadi penghalang pelayanannya kepada Allah.Oleh sebab itu agar 
pelayanannya berkenan kepada Allah pemimpin pujian harus membereskan dosanya 

terlebih dahulu sebelum mengambil tugas untuk memimpin ibadah. 

 Tidak mudah mempengaruhi orang dengan kata-kata saja, pemimpin pujian perlu 
memiliki kesaksian hidup untuk menguatkan apa yang dikatakannya. Cara yang terbaik 

yang dipakai oleh pemimpin pujian untuk mempengaruhi jemaat adalah melalui apa yang 
dilakukannya.  Karakter yang baik ditandai dengan buah-buah yang dihasilkan, seperti 

kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, kelemahlembutan, penguasaan diri dan lain 

sebagainya. 
Jika pemimpin pujian mampu mempraktekan karakter-karakter tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, maka hidup dan pelayanannya akan menjadi berkat bagi jemaat. 
  

B. Mempersiapkan Pelayanan dengan Baik. 

Berhasil atau tidaknya pelayanan seseorang lebih banyak ditentukan oleh ditentukan 
oleh 

bagaimana ia mempersiapkan pelayanannya. Sebelum melayani sebagai pemimpin pujian 
dan penyembahan seorang pemimpin pemimpin pujian harus mempersiapkan diri dengan 

baik. Pemimpin pujian yang bertanggung jawab akan mempersiapkan diri dengan sebaik-

baiknya. 
Tanpa persiapan yang baik maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. 

Christine A. Chakoian mengatakan bahwa: Pemimpin yang persiapannya tidak baik 
membuat orang-orang sangat tidak nyaman dan mengundang mereka mengkhawatirkan 

tentang pemimpin penyembahan dari pada memusatkan pada penyembahan.18Pemimpin 

pujian yang tidak mempersiapkan diri dengan baik dapat mengganggu perhatian 
jemaat.Ia kurang percaya diri, gugup dan ragu-ragu dalam memimpin. Hal ini senada 

dengan Bob Sorge yang menyatakan bahwa apabila kepemimpinan itu tidak tegas, atau 
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ragu-ragu disebabkan kurang persiapan, maka pintu menjadi terbuka terhadap masalah-

masalah yang tidak pada tempatnya, nasihat-nasihat yang disampaikan sebelum 
waktunya, dan kesunyian atau keheningan yang meresahkan.19 

Pemimpin pujian yang telah mempersiapkan diri dengan baik akan memiliki 
kepercayaan diri. Ia akan berjalan dengan langkah yang pasti tanpa ada keraguan. Sebab 

ia yakin bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan dia dan akan menolongnya. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin pujian dan 
penyembahan dalam mempersiapkan diri,diantaranya mempersiapkan diri secara rohani 

sebelum melayani, bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. 
Selain itu iaharus menghubungi pendeta untuk mengetahui tema khotbah yang akan 

disampaikan. Memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema khotbah.Memilih bacaan 

firman Tuhan yang sesuai dengan tema khotbah, dan melaksanakan latihan dengan 
pemain musik dan singers. Pemimpin pujian juga perlu mempersiapkan pokok-pokok doa 

yang akan disampaikan atau didoakan dalam ibadah, mempersiapkan komentar-komentar 
yang penting untuk disampaikan kepada jemaat. 

Christine A. Chakoian menyatakan bahwa pemimpin pujian harus 

memerencanakan dengan hati-hati sebelum kebaktian dimulai.Menulis catatan-catatan 
pada diri sendiri (seperti kapan waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu pindah mimbar 

dan lain sebagainya. 
Pemimpin pujian yang baik akan dapat melibatkan jemaat dalam pujian dan 

penyembahan kepada Tuhan. Libatkan semua jemaat dalam setiap aspek liturgi 

ibadah.Dengan demikian pemimpin pujian dapat melaksanakan fungsinya sebagai 
pemimpin ibadah dengan baik. 

 

 

C. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Musik yang Baik 

pemimpinpujian  dan penyembahan seharusnya memiliki pengetahuan dan 
keterampilan musik yang baik, terutama dalam hal menyanyi. Pemimpin pujian 

merupakan motor yang menggerakkan jemaat untuk mengangkat puji-pujian bagi 
Allah.Bobsorge mengatakan bahwa: 

semangkin banyak kita mengerti tentang musik, semagkin baik pula kita 

menyelaraskanaspek rohani dan musical dalam penyembahan. Mungkin kita merasa 
menerima urapan pribadi yang amat luar biasa, namun kita tidak akan dapat berbuat lebih 

jauh jika para pemain musik sedang menggerutu di tempatnya sendiri, merasa binggung 
karena kebodohan dan ketidak pekaan kita secara musik. 

Pemimpin pujian tidak cukup hanya baik secara rohani, namun juga harus 

mengimbangi kualitas rohani yang di milikinya dengan kecakapannya di bidang 
musik.Sebaiknya pemimpin pujian dapat membaca not angkadan mengerti sedikit tentang 

teori musik umum.Dengan kecakapan ini, pemimpin pujian dapat menginterpretasi 
(usaha penyanyi, pemain atau dirigen untuk mengungkapakan maksud atau makna 

komposisi dari komponisnya, baik yang tersirat melalui notasi, maupun yang terungkap 

dari makna katanya).Musik dengan baik dan dapat mengembangkan 
kreativitasnya.Seorang pemimpin pujian dan penyembahan yang memiliki pengetahuan 

musik yang baikmemiliki banyak keuntungan.Karena tugas sebagai pemimpin pujian 
tidak dapat di lepas dari musik itu sendiri.Dengan pengetahuan musik yang dimiliki oleh 
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seorang pemimpin pujiandapat mengatasi banyak persoalan yang berhubungan dengan 

musik itu sendiri.Ia dapat menyanyi dengan baik dan benar, dan dapat pula 
mengembangkan kreatifitasnya dalam pujian dan penyembahan. 

D. Meningkatakan Keterampilan dalam Berkomunikasi 
Salah satu faktor yang tidak dapat di abaikan jika seorang pemimpin pujian ingin 

berhasildalam memimpin pujian dan penyembahan adalah meningkatkan 

keterampilannya dalam berkomunikasi.Dalam berhubungan dengan sesame manusia, kita 
tidak dapat terlepas dengan komunikasi. Karena komunikasi merupakan sarana bagi 

seseorang untuk menyampaikan ide,persasaan dan isi hatinya kepada orang lain (baik 
kepada perseorangan maupun kepada suatu kelompok). Ada banyak cara yang di pakai 

orang dalam mengembangkan komunikasi. Diantaranya ialah dengan berbicara dan 

dengan gerakan tubuh ( baqhasa isyarat). Pemimpin pujian dan penyembahan yang dapat 
mengembangkan komunikasi yang  baik,dapat amenyampaikan informasi dengan jelas 

dan benar sehingga orang lain dapat tertarik terhadap apa yang di katakannya sehingga 
terbuka kemungkinan bagi orang lain untuk melakukan ide-ide yang disampaikannya. 

Sebaliknya jika kurang terampil dalam berkomunikasi tidak dapat menyampaikan pesan 

atau ide yang ada didalam hati dan pikirannya dengan baik sehingga orang lain akan sulit 
untuk mengerti apa yang di sampaikannya.  

Pemimpin pujian dan penyembahan yang tidak terampil berkomunikasi cenderung 
untuk mengalami kesulitan untuk meminta perhatian jemaat untuk menderngarkan apa 

yang  disampiaknnya. Pemimpin pujian dan penyambahan adalah seorang  yang selalu 

berhadapan dengan jemaat, oleh sebab itu ia perlu mgembangkan keterampilannya dalam 
berkomunikasi sehingga dapat mnyampaikan ide-ide, dorongan-dorongan dan nasihat 

dari Firman Tuhansecara efektif kepada jemaat. Seorang pemimpin pujian dan 
penyembahan harus menjadi komunikator yang baik. Beberapa orang di lahirkan dengan 

kemampuan alamiahuntuk berkomunikasi dan memimpin, padahal orang lain harus 

berusaha dengan keras.ini area yang dapat di kembangkan. 
Kegagalan seorang pemimpin dalam berkomunikasi dapat membuat pemimpin 

tersebut frustasi, kerna ia tidak mampu mengendalikan suasana.Kegagalam pemimpin 
pujian dalam  

mengembangkan komunikasi dengan jemaat dan  

pemain musik dapat terjadi karena ia berbicara terlalu lembut dan kuarang bersemangat. 
Volume suara yang terlalu kecil, gaya bicara yang terlalu cepat, berbicara dengan 

terputus-putus (gagap), dan kurangnya penguasaan bahan pembicaraan dapat menjadi 
kegagalan pemimpin pujian dalam menyampaikan idenya. Suatu komunikasi dapat 

terhambat jika ada permasalahan antara pemimpin pujian dan penyembahan dengan 

jemaat dan sesame hamba Tuhan lainnya.Masalah tersebut harus segera di selesaikan 
agar hubungan komunikasi dapat berjalan dengan baik tanpa saling curiga. 

 

Kesimpulan 

Peranan pemimpin pujian dan penyembahan dalam ibadah adalah untuk memimpin 

dan mengarahkan umat Allah dalam beribadah.Ia berperan member motivassi dan 
dorongan kepada jemaat agar senantiasa memuji dan menyembah Allah. Pemimpin 

pujian berperan untuk membuat suasana yang baik agar jemaat dapat mengekspresikan 
pujian dan penyembahannya dengan  sepenuh hati tanpa ada tekanan dan gangguan dari 



pihak luar. Mengkoordinir dan menyatukan para penyanyi (singger/jemaat) dan pemain 

musik serta mempersiapkan jemaat pada pelayanan Firman Tuhan. 
Untuk meningkatkan peranan pemimpin pujian, ada 4 hal yang harus di perhatikan 

antara lain: 
 

1. Kehidupan Rohani 

Syarat utama untuk menjadi pemimpin pujian dan penyembahan adalah percaya 
kepada Tuhan Yesus dan sudah lahir baru. Sebagai pemimpin pujian ia harus memiliki 

kehidupan rohani yang baik.Memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan 
dengan sesame. Hanya dengan kualitas rohani ia dapat mempengaruhi dan menjadi berkat 

dalam pelayanan. 

 

2. Persiapan yang baik 

Tanpa persiapan yang sungguh-sungguh, pelayanan seorang pemimpin pujian tidak akan 
berjalan dengan baik sehingga berhasil atau tidaknya pelayanan dapat di lihat dari 

persiapannya.Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemimpin pujian baik 

berupa persiapan fisik, mental, dan persiapan rohani.Pemimpin pujian perlu 
mempersiapkan agar tubuhnya sehat, sehingga dapat memimpin dengan baik.Hal ini 

perlu lakukan dengan makan makanan yang bergizi, berolah raga, dan istiharat yang 
cukup. Persipan yang berkaitan dengan mental adalah, mempersiapakan bahan-bahan 

yang diperlukan, lagu-lagu yang akan dinyanyikan, latihan memimpin bersama pemainn 

musik. Dan persiapan rohani adalah dengan memiliki persekutuan pribadi bersama 
dengan Tuhan, berdoa, memuji dan merenungkan firman Tuhan. 

 

3. Memiliki pengetahuan musik yang baik 

Seorang pemimpin pujian dan penyembahan yang memiliki pengetahuan musik yang 

baik memiliki banyak keuntungan.Karena tugas sebagai pemimpin pujian tidak dapat di 
lepaskan dari musik itu sendiri.Dengan pengetahuan musik yang di miliki oleh seorang 

pemimpin pujian dapat mengatasi banyak persoalan yang berhubungan dengan musik itu 
sendiri. Ia dapat menyanyi  dengan baik dan benar. Menyanyi dengan nada-nada yang 

tepat.Dapat menyanyi dengan menyesuaikan dengan musik pengiring. Dan akhirnya ia 

dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam pujian dan penyembahan. 
 

4. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi 
Pemimpin pujian dan penyembahan harus menjadi komunikator yang baik sehingga ia 

dapat memberikan dorongan dan nasihat untuk membangun iman jemaat. Bahasanya 

harus jelas dan tidak bertela-tele, tidak menyinggung perasaan jemaat tetapi dengan kata-
kata ia dapat menyampaikan kebenaran Allah. Berkomunikasi yang baik ialah dapat juga 

menggunakan bahasa tubuh, sehingga dapat mengarahkan pikiran jemaat untuk 
memikirkan kebenaran tentang Allah selama ibadah.Dan dapat mendorong jemaat untuk 

bersama-sama memuji dan menyembah Allah dalam ibadah. 
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