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I AM SURPRISED BY JOHN M. FRAME 

SUATU REFLEKSI TERHADAP BUKU 

“CONTEMPORARY WORSHIP MUSIC”
1
 

 

 

Sia Kok Sin  

 

 

 

1. Saya tidak terlalu mengenal John M. Frame dengan karya-

karyanya. Saya hanya mengetahui bahwa ia seorang teolog dari 

tradisi Reformed. Di Indonesia ia mulai dikenal karya-karyanya 

dalam beberapa tahun terakhir ini. 

 

2. Saya mulai tergelitik untuk mengenal John Frame ketika 

namanya mulai mencuat di beberapa pertemuan Sinode Gereja 

Kristus Tuhan, secara khusus keterkaitannya dengan ibadah 

kontemporer. Inilah hal yang mendorong saya untuk membaca 

bukunya. 

 

3. Dalam buku ini ia memulainya dengan menjelaskan latar 

belakang teologianya Ia mengungkapkannya sbb: 

“I am Reformed theologian, an enthusiastic subscriber to the 

Westminster Confession of Faith and the Larger and Shorter 

Catechisms. As a professor at Westminster Theological 

Seminary in California, I also subscribe to the “Three Forms 

of Unity” of the continental European Reformed churches: 

the Belgic Confession, the Heidelberg Catechism, and the 

Canons of Dordt.”
2
 

 

Jadi jelaslah pengakuan Frame bahwa ia seorang teolog dari tradisi 

Reformed. 

 

                                                 
1
 John M. Frame, Contemporary Worship Music. A Biblical Defense, 

(Phillipsburg: P&R Publishing, 1997). 
2
 Ibid., p. 2. 
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4. Ia juga menyatakan perihal latar belakang musikal dan 

ketertarikannya terhadap jenis musik. Ia mengungkapkannya sbb: 

 

“I took private lessons in classical piano for eight years, 

organ for five; clarinet for two; and harmony, counterpoint, 

and improvisation for three or four. In school I played in both 

band and orchestra, and in church sang in the choir…. 

 

Although I took no music courses in college, I continued to 

practice classical music. Grieg‟s A Minor Piano Concerto had 

been the apex of my piano studies in high school. After that I 

worked from time to time on concerti by Mozart, Schumann, 

Tchaikovsky, and Rachmaninoff, along with Beethoven 

sonatas and pieces by Bach, Chopin, List, Brahms, Debussy, 

Ravel, and others…. 

 

I have accompanied Handel‟s Messiah on number of 

occasions, other works such as Mendelssohn‟s Elijah and 

several Bach cantatas and motets. Most everywhere I have 

been, I have served as organist, pianist, and/or choir director 

in a local church. 

 

To this day I love classical music far more than any other 

musical genre, though I also enjoy at least occasional 

exposure to jazz and to older pop music.
3
  

 

Uraian di atas jelaslah menunjukkan pada latar belakang musikal 

dan ketertarikan utama John Frame terhadap jenis musik klasik. 

 

5. Dengan latar belakang tradisi teologi and musikal seperti di atas, 

sungguh mengejutkan saya bahwa dalam bukunya ini ia bukannya  

menjelaskan dan “mempromosikan” ibadah dalam tradisi 

Reformed atau jenis musik Kristen yang lebih “pas” dalam tradisi 

Reformed, tetapi justru membela “mati-matian” Musik Ibadah 

Kontemporer (“Contemporary Worship Music/CWM”). Dari judul 

bukunya, jelaslah ia memberikan suatu pembelaan Alkitabiah (“A 

                                                 
3
 Frame, pp. 3-4. 
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Biblical Defense”) terhadap Musik Ibadah Kontemporer. Lebih 

mengejutkan lagi ketika seseorang membaca pengakuannya bahwa 

“I listen to CWM only to keep somewhat abreast of the movement, 

and to get ideas for songs to use in worship. CWM is not one of my 

personal musical passions.”
4
 Sungguh mengherankan jika John 

Frame tidak “pas” dengan Musik Ibadah Kontemporer, tetapi ia 

begitu membela keberadaan jenis musik ini? Ini sesuatu yang perlu 

diselidiki dan digali. Keterkejutan saya terhadap John Frame 

tidaklah sendirian. John Frame sendiri mengungkapkan :”My 

position on CWM is bound to be controversial in the ecclesiastical 

and academic theological circles.”
5
 Ada apa dengan John Frame?

6
 

 

6. Buku ini pasti menjadi buku yang sangat mendukung bagi 

mereka yang cenderung kepada Musik Ibadah Kontemporer, 

apalagi ditulis oleh seseorang dari tradisi Reformed and pengemar 

musik klasik, yang seringkali merupakan kubu yang agak enggan 

menyambut atau bahkan agak “menolak” Musik Ibadah 

Kontemporer. Tetapi bagi mereka yang mempertahankan Musik 

Ibadah Tradisional, buku ini sangat mengherankan atau kalau tidak 

ingin dikatakan “membingungkan”. Tetapi itulah manusia yang 

mana seringkali dikejutkan dan mengejutkan juga. 

 

7. Berulang-ulang ia menyatakan bahwa ia tidak membuang Ibadah 

Tradisional ataupun “Hymns”. Ia mengungkapkan “Thus I 

advocate the use of both CWM and traditional hymns… What I 

advocate is not either-or, but both-and…. Again, my suggestion is 

both-and, not either-or.”
7
 Tetapi kalau seseorang membaca dengan 

teliti buku ini, ia akan menemukan bahwa John Frame lebih 

cenderung membela keberadaan Musik Ibadah Kontemporer dari 

pada Ibadah Tradisional dan “Hymns”. Hal yang dapat dilihat dari 

kritik-kritik John Frame yang sangat keras terhadap teolog-teolog 

yang lebih cenderung mempertahankan Ibadah Tradisional. Ia juga 

mengkritik Musik Ibadah Kontemporer ataupun Ibadah 

                                                 
4
 Frame, p. 4. 

5
 Ibid., p. 2. 

6
 Menggunakan ungkapan populer judul film “Ada Apa Dengan Cinta?” 

7
 Frame, p. 39. 
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Kontemporer, tetapi kritikan-kritikannya tidak sekeras dan setajam 

terhadap teolog-teolog yang mempertahankan Ibadah Tradisional 

dan “Hymns”. Ia berupaya “mematahkan” setiap argumen yang 

muncul untuk menunjuk kepada kelemahan-kelemahan Musik 

Ibadah Kontemporer. Kritiknya terhadap pendukung Ibadah 

Tradisional dapat diketemukan hampir setiap halaman, sedangkan 

kritiknya terhadap Musik Ibadah Kontemporer sangatlah sedikit.
8
 

Ia menggunakan sebuah palu besar untuk memukul pendukung 

Ibadah Tradisional dan menggunakan sebuah palu kecil untuk 

memukul pendukung Musik Ibadah Kontemporer. Bukankah ini 

mengherankan untuk seorang yang mengaku tidak “pas” dengan 

Musik Ibadah Kontemporer, tetapi begitu “mati-matian” 

membelanya? “I am surprised by John Frame.” 

 

8. “Ada apa dengan John Frame?” merupakan suatu pertanyaan 

yang menggelitik hati saya. Saya berspekulasi bahwa buku ini lahir 

dari kegelisahan John Frame melihat kenyataan adanya 

“penindasan” dari tradisi Ibadah Tradisional terhadap Ibadah 

Kontemporer dan Musik Ibadah Kontemporer. Sebagai teolog tentu 

ia tidak dapat berdiam diri melihat “ketidakadilan” itu, maka 

lahirlah sebuah buku yang memberikan suatu pembelaan 

Alkitabiah terhadap Musik Ibadah Kontemporer. Dalam latar 

belakang inilah buku ini perlu dihargai.  

 

9. Terlepas dari keterkejutan saya terhadap John Frame, buku ini 

berisikan hal-hal yang baik dan penting untuk dipikirkan dan 

direnungkan, terutama segi-segi positif dari Musik Ibadah 

Kontemporer. Ia mengungkapkan “Some Obvious Virtues of 

CWM” seperti “God-Centeredness”, Scripturality”, “Fresh and 

Communication”.
9
 Ia juga berkali-kali menekankan manfaat besar 

dari Musik Ibadah Kontemporer untuk penginjilan atau daya tarik 

bagi mereka yang mulai tertarik dengan Kekristenan, yang mana 

sangat sulit untuk “mencerna” Ibadah Tradisional ataupun bagi 

generasi muda. Ia juga menyinggung manfaat dan keefektifan 

                                                 
8
 Kritik atau lebih tepat usulan perbaikan bagi Musik Ibadah Kontemporer paling 

banyak dapat ditemukan dalam hal. 126-127 saja.  
9
 Frame, pp. 30-41. 
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Musik Ibadah Kontemporer bagi pembinaan kerohanian orang 

Kristen. Bagian-bagian ini paling tidak dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan perbandingan bagi mereka yang cenderung 

kepada Ibadah Tradisional dalam menilai Musik Ibadah 

Kontemporer. 

 

10. Satu hal yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ingin 

menggunakan buku dan pendapat John Frame dalam konteks di 

Indonesia adalah adakah Musik Ibadah Kontemporer di Amerika 

mempunyai karakteristik dan kualitas yang sama dengan Musik 

Ibadah Kontemporer di Indonesia, walaupun banyak Musik Ibadah 

Kontemporer di Indonesia merupakan terjemahan dari Musik 

Ibadah Kontemporer Amerika. Pengaplikasian pendapat John 

Frame dalam konteks Indonesia perlu pemikiran mendalam, 

apalagi dalam konteks gereja-gereja tradisi Reformed di Indonesia.  

 

11. Hal-hal di atas tidak dimaksudkan untuk memberikan bantahan 

teologis kepada John Frame, tetapi lebih merupakan suatu refleksi 

seorang pribadi yang prihatin dengan kecenderungan untuk 

“menggantikan” Ibadah Tradisional dan “Hymns” dengan sesuatu 

yang lebih kontemporer. Ibadah Tradisional dan “Hymns” 

merupakan warisan yang indah. Warisan yang indah itu perlu 

dipelihara, khususnya oleh kita yang menerima warisan itu. 

Apakah kita mengharapkan orang lain untuk menghargai dan 

memelihara warisan itu? Kalau tidak kita, lalu siapa? Tentu 

diperlukan juga penyesuaian dan pembaharuan di sana-sini dalam 

Ibadah Tradisional sehingga lebih “pas” dalam situasi masa kini. 

Diperlukan suatu usaha untuk menghadirkannya dalam “kemasan” 

yang dianggap lebih cocok dengan situasi kontemporer. Tetapi 

suatu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa masih banyak 

orang yang masih merasa “pas” dengan Ibadah Tradisional dan 

“Hymns”. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang oleh 

mereka yang ingin menghadirkan Ibadah Kontemporer dan Musik 

Ibadah Kontemporer dalam gereja-gereja yang mewarisi Ibadah 

Tradisional dan “Hymns”. 

 

 


