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Virus Corona: Arti Pentingnya Musik 
dalam Masa Lockdown  

• Indonesia tidak sepenuhnya melakukan 
lockdown (karena alasan ekonomi), tetapi 
memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar), meski hanya di zona merah 
seperti DKI dan Surabaya. 

• Terjadi pembelajaran jarak jauh dan tak urung, 
juga bagi pembelajaran musik.    



The Power of Music 

• Pembelajaran musik tidak boleh berhenti 
karena musik memiliki kekuatan untuk 
penyembuhan (recovery).Seperti dikatakan 
oleh Elton John, “Music has a healing power.” 
[Graeme Barclay dalam EIS Music Network. 
2020]  



• Musik dapat meyakinkan kepada kita untuk 
merayakan dan menikmati kecakapan inherent 
(kecakapan bawaan)  kita secara bersama-
sama. Selain itu, melalui musik, kita juga dapat 
menyalurkan inner emotive (perasaan 
terdalam) dan creative feelings (keinginan 
kreatif) kita tanpa ragu sedikit pun.        



Musik berperan crucial 

• Dalam menghadapi pandemi yang 
berkepanjangan ini, kesejahteraan (wellbeing) 
untuk kita harus kita kedepankan, dan musik 
dapat berperan secara crucial (penting sekali) 
dalam hal itu.  



Safe practices (Langkah Aman) 

• Karena alasan tadi, maka pembelajaran musik 
tidak boleh berhenti, dan jika ingin berlatih 
bersama-sama, maka beberapa hal harus 
diperhatikan, yakni: 

• Pemain instrumen tiup berpotensi 
menebarkan virus melalui saliva (air liur) dan 
aerosol (udara tercemar). 



 

• Pemain instrumen gesek, piano dan perkusi 
hanya dianjurkan untuk sering mencuci 
tangan. Tapi, mencuci instrumen 
menggunakan bahan berbasis alkohol bisa 
merusak instrumennya.  

• Penyanyi berpotensi menebarkan droplet 
(tetesan air) yang sekecil apapun bisa 
menebarkan virus. 



Pembelajaran via Online 

• Pendidikan musik telah berubah secara drastis 
sejak penyebaran virus corona. Meski bebrapa 
sekolah melakukan latihan musik secara 
terbatas (dengan safe practices tersebut di 
atas), praktek pembelajaran jarak jauh 
(remote learning) adalah pilihan terbaik dan 
nampaknya masih akan berlangsung agak 
lama. 



Alat pembelajaran virtual 
 

1. Zoom atau Skype. 

 Ada juga lainnya, tetapi Zoom dan Skype 
lebih populer untuk media remote learning 
(r-learning). Terutama (bagi saya), zoom 
adalah pilihan tepat karena memiliki fasilitas 
audio sharing dan perangkat stereo yang real 
time. 



2. Bandlab for Education 

Bagi para pemula, media ini sangat mudah 

digunakan. Bisa diunduh melalui Google 

Chrome atau Firefox, dapat digunakan untuk 

berbagai platform, tidak memerlukan controller 

serta dapat digunakan dalam moda pendidikan 

misalnya untuk ruang kelas yang tertutup dan 

terlindungi. 



3. Audio Interface 

  Terutama untuk pembelajaran musik, maka 
suara audio yang jernih dari guru kepada 
murid-muridnya harus diutamakan. Tidak 
perlu sesuatu yang rumit seperti adanya mixer 
yang multi channel, cukup sesederhana 
seperti perangkat 2-in dan 2-out sudah 
cukuplah. 



4. Broadband 

  Daya pancar (broadband) yang  kuat dan 
stabil tentu dambaan kita semua, tetapi 
sayangnya sangat susah mendapatkan hal ini 
di Indonesia. Menggunakan repeater atau 
wireless router sepertinya bisa menjadi pilihan 
dalam kondisi seperti itu.   



5. Headphones 

  Bagi guru yang mengajar dari ruang studio 
mungkin tidak jadi soal, tapi harus disadari, 
bahwa setiap siswa harus menggunakan 
headphone demi mendapatkan suara musik 
yang dikehendaki. 



Kelaikan Pengajaran jarak Jauh 

1. Tetap profesional 

 - Tingkatkan perangkat komputer Anda agar 
layak untuk membuat musik (music-making). 

 - Baik guru mau pun siswa harus tetap 
berpenampilan baik, dan yakinkan bahwa 
sesi pembelajaran itu bersifat private, karena 
itu tutuplah browser window ketika sedang 
screen sharing.  



2. Masalah teknis 

 Waktu start dari sesi pembelajaran online 
biasanya diperlukan untuk koneksi (join-in), 
dan waktu untuk upload video dan audio serta 
logging-in.  



3. Jangan biarkan siswa mengganggu 

  Kendalikan dengan baik sesi pembelajaran 
online, tetap pada tujuan yang jelas dan 
gunakan kontrol ‘mute’ ketika Anda 
menyampaikan konten pembelajaran. 
Managemen dalam ruang kelas online (online 
classroom) sangat penting penting 
diperhatikan. 



4. Lingkungan kondusif 

  Hal ini perlu diperhatikan, tidak ada yang 
lebih buruk dari gangguan anggota keluarga 
ketika kita sedang mengajar online, jadi jaga 
agar lingkungan kondusif. 



Sekian dan terima kasih … 


