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Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Musik Nusantara merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian

Musik (berdasarkan Kurikulum 2007 Pendidikan Sendratasik) yang wajib diselesaikan

oleh seluruh mahasiswa yang mernilih Keahlian Musih Jurusan Pendidikan Sendratasik

FBSS UNP. Sebagai guru dalam mata pelajaran Seni Budaya baik di tingkat SMP

maupun SMA, penguasaan terhadap materi perkuliahan Musik Nusantara, diharapkan

dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar.

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa sebagai calon guru dapat memiliki

wawasan yang luas dalam pendidikan Seni Budayq serta terampil mempraktekkan

beberapa repertoar musik tradisi.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baih mahasiswa dapat mempelajari

materi-materi yang berkaian melalui Materi Ajar dengan judul Musik Etnik Dalam

Kebudayaan Nusantara yang tersusun dalam III Bagian. Ketiga bagian tersebut adalah

sebagai berikut.

Bagian I Penamaan alat musilg konsep klasifikasi/pengelompokan alat

musik.

Bagian II Musik Nusantara dalam konteks budaya: musik nusantara dalam
peradaban manusia; penggrmaan dan fungsi musik nusantara di
masyarakat.

Bagian III Praktek Musik Nusantara Etnik Minangkabau.

Dengan memelajari setiap bagian secara seksama dan bertahap, serta

melaksanakan praktek memainkan beberapa repertoar musik hadisi (talempong pacik)

yang terdapatpada bagian akhir Materi Ajar ini, mudah-mudahan Anda dapat mencapai

tujuan mata kuliah ini.

Selamat Belajar!

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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Musik Etnik Dalam Kebudayaan Nusantara

Tim Editor:

Drso Marzalrn,M.Hum.

Drs.Wilnbrayardi,M.Sn.
Drs.Syahrel,M.Pd.

PENDAHLILUAN

Buku ajar ini berisikan materi tantang musik etnik Nusantara. Ruang lingkup

pembahasan buku ajar ini meliputi: pen:rmaan alat musih klasifikasilpengelompokan

instrumen musik etnik Nusantara, Keragaman musik etnik di berbagai wilayah

Nusantar4 serta musik etnik Nusantara dalam kontek budaya masyarakat

pendukungnya. Pada akhir buku ajar ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

praktek memainkan repertoar talempong pacik Dengan demikian, Anda diharapkan

mampu memainkan beberapa repertoar instrumen musik etnik Minangkabatr, yaitu

talempong pocik.

Penguasaan terhadap pengetahuan dan praktek musik etnik Nusantara

merupakan hal yang strategis dan berperan penting bagi tugas Anda sebagai guru.

Sehubungan dengan materi ajar musik etnik Nusantara yang bersifat aplikatif, maka

dalam proses pembelajaran harus tersedia sedikitnya, antara lain: 5 buah talempong

dengan nada berurutan dari nada I (satu) sampai dengan nada 5 (lima); tigabuah stick

(pemukul) talempongdengan ukuran panjang 25 cm,dangan diameter lingkaran t 1,5

cm; serta satu buah gandang katindiek. Untuk srr'cf (pemukul) talempong ini, harus

sudah Anda miliki pada saat kuliah praktek berlangsung.

Setelah Anda mengikuti pembahasan dan praklek dalam buku ajar ini,

diharapkan anda memiliki kemampuan-kemampuan:

l. pengetahuan tentang penamaan musik etnik Nusantara;

2. pemahaman tentang klasifikasi instrumen musik etnik Nusantara;

3. pemahaman tentang keragaman musik etnik yang tumbuh dan berkembang di

berbagai wilayah Nusantara;
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4. pemahaman tentang keberadaan musik etnik Nusantara dalam kontek budaya

masyarakat pendukungnYa;

5. penguasaan memainkan beberapa repertoar talempong pacik.

Agar anda dapat mempelajari buku ajar ini dengan baih ikutilah petunjuk-

petunjuk berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sehingga Anda memahami kerangka

umum materi ajar, tujuan, dan bagaimana mempelajarinya. Apabila perlu buatlah

bagan tentang garis besar isi materi ajar.

2. Bacalah secara global atau sepintas dan carilah kata-kata kunci, atau kata-kata yang

anda anggap asing. Kata-kata tersebut merupakan istilah khusus dalam bidang seni

musik etnikNusantara.

3. Bacalah secara cermat isi buku ajar, ulangi bacaan anda jika menemukan konsep

yang sulit dipahami.

4. Lakukan diskusi untuk untuk memantapkan pemahaman dengan kelompok belajar.

5. Lakukan latihan memainkan talempong pacik secara berkelompok, minimal

beranggotakan 4 orang.

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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BAGIAN I

A. Penamaan Alat Musik

Banyak hal yang menarik dalam membicarakan Musik Etnik Nusantara, di

antaranya adalah mengenai sebutan atau penamaan instrumen musik yang ad4 tumbuh,

dan berkembang dalam kehidupan sekelompok masyarakat.

Di beberapa wilayah Nusantara, kita bisa mengenal

istilah yang bermiripan, misalnya untuk alat musik

berdawai. Sebagai contoh, istilah untuk alat musik

berdawai yang memainkannya dengan cara dipetik pada

beberapa tempat: pada masyarakat Batak Tob4 Karo, dan

Simalungun di Sumatera Utara misalnya, disebut dengan

hasapi, kalcopi, dan lrusapi. Adapun pada masyarakat

Kayan dan Kenyah di Kalimantan disebut dengan sape' atan ssmpeq. Masih di pulau

yang sama, di masyarakat Ot Danum Melawi Kalimantan Tengah, jenis alat musik

berdawai yang dipetik disebut dengan konyahpi', atau

kanjapi, atau juga kecapi. Masyarakat di Sulawesi,

khususnya Sulwesi Selatan, memiliki beberapa sebutan

untuk jenis alat musik berdawai yang sama, di antarany4

kncapi (di masyarakat Kajang, Mandar, dan Bugis),

kncaping (Makasar) dankatapi (di Toraja).

Cambar2:豫θq′′

Kemiripan penamaan dari sebuah alat musik di

berbagal kebudayaan musik dapat ttia tedadio Nalnun,

tidak semua peristilahan yang

bermiripan itu akan merujuk pada

jenis alat musik yang sama. Sebagai

contoh, di Sul-Sel kata kecapi

dipakai untuk menyebutkan alat

Galnbar 5:

沢しbめ .たルッαル″gan

musik berdawai jenis lut yang cara memainkannya dipetilq di

masyarakat Sunda Jawa Bara! kata kacapi merujuk pada alat

musik berdawai jenis siter kotak yang cara memainkannya dipetik

dengan kedua jari tangan. Kedua jenis alat musik berdawai ini

Gambar l:「 as4ρ′

Gambar 3:S′′θ″

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara 4
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sama sekali berbeda dalam hal ciri, bentuk, maupun cara memainkannya. Alat musik

yang disebut dan sebenfi* kacapi di masyarakat Sunda t
Jawa Bara! di Jawa Tengah disebut siter. Ditempat lain ;

di wilayah Nusantara kata rebab, rabab, rabap, atau I

rebap biasanya dipakai untuk menyebutkan alat musik

berdawai jenis lut yang cara memainkannya digesek. i

Anda mungkin telah mengenal istilah talempong

yang merujuk kepada satu alat musik lazimnya terbuat ,

dari logam, bentuknya bundar, berongg4 dengan pencu i

atau benjolan bulat di tengah dan biasanya di Gambar4:Rababpasisia

Minangkabau alat musik ini dimainkan dengan posisi dijinjing/ dipegangldipacik, oleh

sebab itu musik yang mengunakan alat seperti itu dinamakan talempong pacik. Di

beberapa daerah di Minangkabau, permainan talempong pacik ini ada pula yang

dilengkapi dengan sebuah alat musik berpencu lainnya" yait:u aguong, ada pula yang

memakai canang sebagai pengganti aguang. Dalam bahasa Jawa dan Bali, alat musik

semacam itu disebut gong, atau dalam bahasa Sunda dan Betawi, goong.

Pada masyarakar lain dalam kebudayaan musik di wilayah Nusantar4 alat ini

memiliki nama yang berbeda-beda. Dalam bahasa

Tobq alat musik seperti itu dinamai ogttng,

sedangkan dalam bahasa Melayu disebut tawak.

Di Jawa alat musik seperti itu yang lebih besar

disebut gong telapi ada yang lebih kecil yang

dinamai kempul, dan ada beberapa macam lagi

yang disebut kenong, kethuk, kempyang, bonang, dan

bende. Dalam bahasaAnakalang, Sumba disebut mabokul.

Adapun alat musik gendang, di Nusantara tidak

banyak terdapat perbedaan penamaan. Dalam sekelompok

gamelan klenengan di Jawa Tengah terdapat tiga buah

gendang yang masing-masing disebut dengan kendang

ageng, ciblon, dan ketipung. Dalam sekelompok gamelan

Gbr 7: Kendang & Kulanter gong kebyar di Bali dipakai dua buah yang keduanya juga

disebut kendang. Kelompok gamelan degung di Sunda Jawa Barat memakai dua buah

gendang yang masing-masingnya disebut kendong dan kulonter. Di Minangkabaq

Gambar 6: bonang

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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dalam pennainan talempong pacik dipakai sebuah

gendang yang disebut gandang kntindiek. Ada pula

penamaan alat musik disebut sesuai dengan nama

ensambelny4 seperti gandong tambua, gandang sarunai,

dan gandang duo, serta gandang unggarl Dalam

pertunjukan rabab pasisio terdapat pula pemakaian

sebuah gendang yang disebut gandang adok.

kebudayaan musik masyarakat Batak Tob4 terdapat

alat musik yang cara memainkannya ditiup dinamai

Gambar ll: Saluang saluang sirompok terdapat

di wilayah Kabupaten 50 Kota, saluang pauoh di Kota

Padang, bansi di wilayah pesisir selatan Minangkabau.

Adapun alat musik saluang dorek wilayah

perkembangannya meliputi daerah Kabupaten Tanah

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara

Berkaitan dengan instrumen musik yang cara memainkannya ditiup, di berbagai

kebudayaan Musik Etnik Nusantara Nusantara

terdapat berbagai penamaan, misalnya dalam

kebudayaan Musik Etnik Nusantara Jawa disebut

suling demikian pula di Jawa Barat.

Di Bali ada jenis suling yang dinamai suling

gambuh, suling hidung di Sumba Barat, suling ganda

di Flores Timur.

Dalam ensambel

gondang hasapi di

sorune- Dalam ensambel

tersebut terdapat dua buah

sarune yang namanya

dibedakan berdasarkan

ukurannya. Yang pertama disebut sarune bolon, yang

lainnya disebut sarune etekatau sarune no met-met.

Pada kebudayaan musik masyarakat Minangkabau

Sumatera Barat, terdapat beragam alat musik yang cara

memainkannya ditiup. Misalnya alat musik sampelong dan

Gambar 8:И aοた

Gambar 9: Sarune Etek

Gambar 10: Sarune Bolon

Gambar ll: Saluang

Gambar 12:. Sampelong
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Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam, sedangkan pupuik gadang atau

pupuik batang padi, dan sorunai terdapat hampir di seluruh wilayah Minangkabau.

-!:,;-,:ir;:.;:;r Beberapa masyarakat lainnya ada juga yang

,,,.1!1.,;.;;a* menamakan alat. musik berdasarkan peniruan

,r r 
"'i' bunyi/warna suara alat musik. Di masyarakat

:' t'r li+r/:

111拳 Jat mudkny亀 ルたrg―ルた電 di Karo.Di masyarak江

Gambar 13: saluang Pauah Minangkabau Sumatera Barat terdapat jenis alat musik

tergolong kentungan bambu yang disebut knuak-katuak Kata 'katuak-katuak' diambil

dari peniruan bunyi/warna suara alat musiknya.

B. Klasifikasi Instrumen Musik Etnik Nusantara

Sebelum mengenal dan memahami lebih detail tentang jenis-jenis alat Musik

Etnik Nusantarq kita akan melihat bagaimana alat Musik Etnik Nusantara tersebut

dikelompokkan. Istilah untuk pengelompokan jenis-jenis alat musik sering disebut

dengan sistem klasifikasi alat musik.

l. Masyarakat di Nusantara Mengelompokkan AIat Musik

Beberapa bangsa di dunia memiliki cara atau sistem yang berbeda-beda dalam

mengglongkan jenis alat musiknya. Di Cina, misalnya, pengelompokan alat musik

dilakukan berdasarkan materi/bahan yang digunakan untuk alat musiknya. Sistem

pengelompokan ini terbagi atas 8 kategori dan disebut pa yin ("delapan sumber suara"),

yakni: alat musik yang terbuat dari logam (chi), batu (shih), sutra (ssz), bambu (chu),

labu (p'ao),tanahliat(t'u), kulit (to), dan kayu (zz).

Di Tibet, perangkat alat-alat musik dimainkan pada ensambel musik itual (rol

cha).Perangkat alat-alat musik itu dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni brdmg

ba (kelompok alat musik yang "dipukul', termasuk simbal, gendang, dan jenis gonB),

'khrol Da (kelompok alat "bunyi berdering", termasuk lonceng besi), 'bud pa

(kelompok alat yang "ditiup" termasuk berbagai jenis trompet dan klarinet Tibet), dan

rglu rkyen ("x,bab dan perantara-penyebabnya") atau disebut juga rgrud can

(kelompok alat "berdawai"). Dengan kata lain, penggolongan alat musik dilihat dari

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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bagaimana alat musik dimainkan, bagaimana bunyi dihasilkan, dan juga bagaimana

proses bunyi dilakukan.

Di dalam tradisi musik India, sistem pengelompokan alat musik telah tertuang

dalam kttab Natyasastra yang ditulis sekitar dua abad sebelum masehi. Alat-alat musik

dikelompokkan atas empat bagian, yakrri tata vadyo (alat musik tergolong "lentur,"

termasuk di dalamnya kelompok alat musik berdawai), anoddho atau avanaddha vadya

(alat musik tergolong "tertutup/ ditutupi," termasuk di dalamnya jenis-jenis gendang),

susira vadya (alat musik tergolong memiliki "rongga/lubang" termasuk di dalamnya

kelompok alat musik yang ditiup), dan ghano vadya (alat musik tergolong "padat"

termasuk di dalamnya alat musik seperti lonceng, jenis gong, dan simbal). Keempat

cara pengelompokan alat musik ini dibedakan oleh berbagai karakteristik fisik bunyi,

yakni dari sebab terjadinya bunyi, dari kelenturanny4 dari kepadatanny4 dari adanya

rongga/lubang, atau dari bagian tertutup alat musik.

Di kebudayaan musik Nusantar4 kita juga menemukan sistem penggolongan

dari alat-alat musik yang berbeda dengan pendekatan yang disebutkan sebelumnya.

Sebagian besar masyarakat di Nusantara menggolongkan alat musiknya berdasarkan

jenis ensambel. Di masyarakat Batak Toba, misalny4 mereka menggolongkan alat

musik berdasarkan kelompok alat-alat musik dalam ensambel besar (gondang

sobangunan) dan kelompok alat-alat musik dalam ensambel yang kecil (gondang

hasapi). Meskipun kata "hosapi " juga dipakai untuk menyebut nama jenis alat musik

berdawai yang terdapat di Toba namun ensambel gondang hasapi tidak hanya terdiri

dari alat-alat musik berdawai saja. Selain

hasapi, terdapat pula alat musik lainnya yakni

sarune etek (serunai kecil berlidah tunggal),

garantung (sejenis gambang kayu dengan 5

atau 8 buah bilahan), dan fteset (perkusi

botol). Di masyarakat Batak Toba ada dua

jenis alat tiup yang sama-sama disebut dengan Keduanya dibedakan dari ukuran

ala! yakni s(nane bolon (serunai besar), yang dipakai dalam ensambel musik gondang

sabangunan, dan sarune etek atau sotane na met-met (serunai kecil), dipakai dalam

ensambel gondang has api.

Di masyarakat Sunda Jawa Barat, penggolongan alat musik dilakukan

berdasarkan pada peran permainan alat musiknya. Kacapi indung dan kacopi incik

Gambar 14:. Garantung,

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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dibedakan berdasarkan peranan musikalnya. Yang pertama berguna unfuk memainkan

melodi utama, sedangkan yang kedua digunakan untuk mengiringi melodi utama

Meskipun kedua kecapi tersebut memiliki konstruksi badan yang sama, namun kacapi

indung lebih besar dan memiliki nada-nada dawai yang lebih rendah. Adapun kacapi

rincik lebih kecil dan memiliki nada-nada dawai lebih tinggi.

Fenomena yang hampir sama terdapat pula

dalam budaya musik masyarakat di Minangkabau.

Penggolongan alat musik dilakukan berdasarkan pada

peran perrnainan alat musiknya. Ensambel gandang

sarunai di Sungai Pagu Muara Labuh - Kabupaten

Solok Selatan, dimainkan dengan sepasang gendang

(gandang janton dan gandang batino) dan satu buah

sarunai. Gandang batirn berfungsi sebagai polalu (pembawa motif dasar), gandang

jantan berfungsi sebagai poningkah (pembawa motif pengis7mengiringi motif dasar).

Cara-cara pengelompokan alat musik yang terdapat pada budaya masyarakat

tertentq umumnya sangat spesifik berkaitan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat

setempat. Sistem klasifikasi yang terdapat di satu budaya biasanya tidak selalu dapat

digunakan untuk menggolongkan alat musik dari budaya yang lain. Oleh sebab itu, para

ilmuan mulai mencari cara untuk menentukan pendekatan klasifikasi yang lebih

"universal" untuk menggolongkan berbagai jenis alat musik yang ada di dunia. Gagasan

mengemb4ngkan sistem klasifikasi alat musik pada dasarnya juga diilhami dan

dipengaruhi oleh sistem-sistem yang telah ada.

Pengelompokan berbagai jenis alat musik, pada dasamya bertujuan untuk

memperlihatkan persamarm maupun perkdaan dari masing-masing alat musih baik

cara memproduksi bunyi, bentuk, maupun struktur bangunan fisik alat musik. Di

samping itu, ada alasan lain mengapa klasifikasi dilakukan. Melalui alat musik kita bisa

melihat berbagai fakta maupun aspek lain dari kebudayaan. Misalnya, mengapa

beberapa alat musik memiliki kemiripan atau bahkan sama di berbagai wilayah budaya

yang berbeda? Atau, mengapa pula alat musik di wilayah budaya tertentu tidak

ditemukan di wilayah.budaya yang lain? Atat1 apakah bentuh ornamentasi, maupun

ciri-ciri lain yang terdapat pada alat musik memiliki makna-makna simbolis tertentu

atau hanya sekedar hiasan? Hal-hal tersebut di atas akan memperlihatkan berbagai

hubungan alat musik dengan aspek-aspek sejarah maupun konteks kebudayaan lainnya.

Gambar 15: Gandang Sarunai

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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Klasiflkasi Musik Etnis Nusa Tenggara Barat

l. LolnbЮ k

ao Aerofon

l)tipe hObO Ktabung berlidah misi:parerco

2)tipc WhiStle flute ttanpa lidah,mis:Loang Telu jenis suling bambu yang

bercincin)

b. Idiofon

l)Gcnggongidiofonjenisjaw's harp● arpa rahan9

co Membranofon
l)Gendang belek(pakai alat pemukul)

2)Rebana lima(dipukul dengan menggunakan tangan)

2. Sumbawa

Kabo Sumbawa:

do Aerofon
l)Tipe clarinet atau berlidah satu(serun0

e.  Idiofon

2)Pelompong
■ Membranofon

l)Rebana
2)Rebana rea(rebana yang ukurannya besar‐ besary

Kab.Bima

ao Aerofon
2)Silu〔 ipe hObO karena memiliki lё bih dari satu lidah)

3)SeЮne Cipe Clarinet katena memiliki satu lidah)

Silu dan serone tc111lasuk pada golonga Ufl(alat musik yang ditiup atau

namalain acЮ fon di Bim→ .

b. Idiofon

l)Galnbo oasuk gO10nga Ko‐ bν 江誠musik yang dゎaikD

2)Mb●o佃asuk gObnga Nd揃′alat musik yang digeseり mempakan biola

Bima.

co  Membranofon
l)Genda ttasuk golongan Toke/alttmusik pukul dengan mengrakan alaty

2)Ambana ttasuk golonga Boe/altt musk pukui mengrakan tangan)。
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2. Klasifikasi Sachs-Hornbostel

Curt Sachs (1913) dan Eric von Horbostel (1933) adalah dua ahli organologi

alat musik (instumentenkunde) berkebangsaan Jerman yang telah mengembangkan satu

sistem pengklasifrkasian/pengolongan alat musik. Berbeda halnya dengan sistem

penggolongan alat musik yang telah diuraikan sebelumnya, sistem klasifikasi yang

dikembangkan Curt Sachs dan Eric von Hornbostel (disingkat menjadi Sachs-

Hombostel) lebih sering digunakan oleh para ilmuan musik maupun orang-orang yang

bekerja di museum musik.

Sistem penggolongan alat musik Sachs-Hornbostel berdasarkan pada sumber

penggetar utama dari bunyi yang dihasilkan oleh sebuah alat musik. Selanjutnya Sachs-

Hombostel menggolongkan berbagai jenis alat musik atas lima golongan besar, yakni:

a. Membranofon, di mana penggetar utama pengbasil bunyi adalah membran atau

kulit. Sebagai contoh adalah alat musik gendang.

b. Idiofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah badan atau tubuh dari

alat musik itu sendiri. Sebagai contoh adalah semua jenis alat musik gong.

c. Aerofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah udara. Sebagai

contoh adalah semua jenis alat musik yang ditiup.

d. Kordofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah dawai yang

diregangkan. Sebagai contoh adalah semuajenis alat musik berdawai.

e. Elektrofon, di mana penggetar utama penghasil bunyi adalah tenaga elektrik.

Sebagai contoh adalah semua jenis alat musik yang menggunakan amplifikasi

suara.

Dari sistem pengelompokan yang mereka lakukan, selanjutnya Sachs-

Hornbostel menggolongkan lagi alat musik berdawai meqiadi lebih terperinci

berdasarkan karakteristik bentuknya, yakni:

l) Jenis busur

2) Jenis lira

3) Jenis harpa

4) Jenis lut

5) Jenis siter

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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Jenis busur pada prinsipnya ditandai dengan kedua ujung

dawai diikatkan pada kedua titik ujung penyangga. Akibat tarikan

dari regangan dawai, kedua ujung penyangga yang lentur

membentuk sebuah busur.

Jenis lira dan harpa pada prinsipnya

ditandai hubungan antara posisi dawai dan kotak suaranya. Untuk

jenis lira, posisi dawai sejajar dengan kotak suaranya. Adapun untuk

jenis harp4 posisi dawai tegak lurus dengan kotak suaranya.

Jenis lut dan siter, pada prinsipnya

ditandai bahwa keduanya sama-sama memiliki

Gambar 17: kotak resonator suara. Letak posisi dawai dari
bennrk lira 

kedua jenis alat ini sejajar dengan

permukaan kotak suaranya. Perbedaan khusus dari keduanya

adalah, jenis lut memiliki leher (neck). Fungsinya adalah sebagai

papan jari (finger board\ atau juga sebagai

penyangga dawai (string bearer); sedangkan jenis siter tidak memiliki

kedua ciri tersebut. Pada jenis lut leher (pada umumnya tidak berperan

penting dalam hal resonansi) terpisah dengan badan (yang umumnya

berperan menjadi kotak resonansi suara), di mana panjang dawai yang

diregangkan sebagian berada di atas permukaan leher dan sebagian

lainnya berada di atas permukaan badannya. Adapun alat dawai jenis

siter pada dasarnya tidak memiliki pemisahan antara leher dan badan, dan pada

umumnya keseluruhan badan alat musik berperan menjadi kotak resonansi

Bentuk kotak resonansi suara dari alat dawai jenis siter cukup

beragam; misalnya ada yang berbentuk kotak persegi empat atau dapat

juga berbentuk tabung (tube zhither). Konstruksi

bentuk dawai busur umumnya terdiri dari

sepotong bilahan kayu atau sayatan bambu lentur

dengan ukuran tertentu di mana dawai

diregangkan di antara kedua sisi ujungnya. Akibat

dari regangan dawai, bilah kayu atau bambu akan tertarik ke

arah dawai membentuk sebuah busur.
Gambar 2l: Busur

Gambar 19

bentuk lut

Gambar 18:

benhrk harpa

叫【剛呻嘲酬酬酬螂螂螂岬〕̈
ｂｅｎｔｕｋｓｉｔｅｒ
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Jenis lira juga termasuk alat

Gambar 22t obukano dawai yang jarang ditemukan lagi

penggunaannya di dunia. Contoh alat dawai yang tergolong

jenis ini adalah obukano di Zaire, dan krar di Ethiopia Afrika.

Jenis harpa dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia. Di

samping jenis harpa yang ada di Barat, contoh-contoh lainnya

adalah saung gauk di Myanmar, harpa Peru di Amerika

Selatan, dan di Afrika.

Buku Ajar Musik Nusantara

Jenis dawai busur jarang ditemukan dalam

kebudayaan musik dunia. Beberapa kelompok masyarakat

yang berdiam di Afrika memiliki jenis alat dawai ini. Di

Brazil Amerika Selatan, kita juga dapat menemukan alat

dawai busur dipakai sebagai iringan musik capoiera.

Penggunaan alat dawai jenis harpa dan lira

tidak dijumpai dalam kebudayaan musik Nusantara.

Namun demikian berdasarkan artefak dan sumber foto

sejarah yang pemah ada mengenai kebudayaan musik

Nusantara, di Kalimantan pernah dijumpai satu alat

dawai berjenis hurpq yaYni engl*atong. Englrratong

kacapi di Sundq siter/celempung di

Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta

mando liong di Bugis-Sulawesi.

Alat dawai jenis siter tabung

umumnya ditemukan di beberapa wilayah budaya musik

terutama di Asia Tenggara. Di Nusantara terdapat banyak

contoh jenis siter tabung seperti sasando di Nusa Tenggara

pernah digunakan pada masyarakat Murut dan Iban.

Alat dawai jenis siter relatif banyak di wilayah

kebudayaan musik yang terdapat di Asia, Eropq dan Afrika,

meskipun tidak terlalu umum dimiliki oleh berbagai kelompok

bangsa di dunia. Berbagaijenis siter berbentuk kotak persegi

empat ditemukan pada contoh kayagumdanajaeng diKorea,

|      . ツα
“
g gtt di Cina,あηらαο di Vietnam,

i手
   7 ・ 1…  ■  ・ ′ ノ ′   J=

Gambar23: SoungGouk

Gambar 24: Engbalong

Gambar 25:ffarpa

Gambar 26:Sasα ″dο

Mugk Etnik ddam Kebudayaan Nusantara 13
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Timur, hilek d\ Flores, celempung di Jawa Barat, guntang di

Bali, keteng-keteng di Sumatera Utara, dan talempong sambilu

di Minangkabau.

Jenis lut memiliki contoh-contoh yang cukup banyak

dijumpai. Di wilayah Nusantara kita bisa menemukan banyak

contoh dari alat dawai jenis lut, di

antaranya adalah hasapi di masyarakat

Batak Toba laicapi di Karo, rabab di

Minangkabau, sape' di masyarakat Kayan, konyahpi' pada

masyarakat Ot Danum di Kalimantan, kacaping di Makasar,

gambus di masyarakat Melayu Sumatera, Kutai, dan Sulawesi

hingga Flores, rabap di Kalimantan, rebab di Jawa Tengah dan

Bali, tarowangsa di Sunda Jawa Barat julailele dan stembas di

Papua.

Di Minangkabau, klasifikasi alat musik yang didasarkan kepada klasifikasi

Sachs-Hornbostel, adalah sebagai berikut:

a. Kelompok membranofon terdiri dari:

q Gandangtambuaq Rabano
e Tassa
e Indang
e Rapa,i
s Gandangadokq Gandangsarunaiq Gandangduoq Gandangunggan

Gambar 27: Sape'

Gbr28i Tarowangsa
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Cambar 29:Tぬsα

Gbr30: GandangTambua

Buku Ajar Musik Nusantara

Gbr 32: Gondang Kati ndi ek

ヽ■‐■|‐|■
Gbr 31:Gα ′″″gS劉′α′

Gbr 33:И滅競

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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Kelompok Idiofon

e Talempong + TalempongKoto Anau
-+ Talempong Padang Magek

-r Talempong Talang Maue
-+ Talempong Unggan
-+ Talempong Duduak
--' Talempong kayu
+ Talempong Pacik
---+ Talempong Batu

Aguang
Canang
Mong-mongan
Dulang/Salawat Dulang
Katuak-katuak
Alu Katentong

Gambar 37: Talempong Kayu

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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Gambar 35: Talempong Batu

Gambar 36: AIU Katentong
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Gambar 38: Talempong Duduak

Buku Ajar Musik Nusantara

Gambar 39:- Talempong Pacik

I

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara
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c. Kelompok Aerofon

e Saluang -+ Saluang Darek
+ Saluang Pauah

+ Saluang Panjang -+ Saluang Sirompak

e Samperong/sodam 
+ Saluang sungai Pagu

c Sarunai -+ Sarunai Darek
-+ Sarunai Sungai Pagu

+ Bansi Solok

+ Bansi Pasisia

-+ Pupuik Gadang

+ PupuikTanduak
+ Pupuik Daun Galundi
-+ PupuikBaranak

C BansI

C Pupuik

Gambar 43:Sα
“

〆́θ″g

Gambar 44: Saluang Darek
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Gambar 45: Pupuik Gadang

Buku Ajar Musik Nusantara

Gambar 47:Sarunai Tanduak

Gambar 46:Sarunai

MuJk Etnik dalam Kebudayaan Nusantara 19
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d. Kelompok Kordofon

e Rabab -+ Rabab Darek
+ Rabab Piaman

-+ Rabab Pasisia
-+ Rabab Badoi

q Kacapi

|■14
・ｒ

，
一

Gambar 48:勲 babJ9θ
"θ

た

Gambar 49: Kacapi

Galnbar 50:bbαι Pasなた
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BAGIAN Ⅱ

MUSIK EWK NUttARA DALAM KONTEKSBUDAYA

A.Musik Etnik Nusantara dalam Sliarah Peradaban Manusia

Pentingnya Musik Etnik Nusantara sebagai bagian ekspresi kcbudayaan manusia

dapat dilihat berdasarkan penemuan artefak― artefak di berbagai tempat di duniao Pada

kttayaan peradaban Mesr di zaman Mesopotamiι  Musik EtnikNusantara scpeni harpa

dan lira yang sedang dilnainkan ditemukan dalam bentuk pahatan lukisan kuno di

dinding bebatuan。

Di kebudayaan Cina ditemukan gambar seorang dewa yang sedang memainkan

alat petik lut′ タロ。Di kebudayaan lndia banyak ditemukan tcks‐ teks saarah kuno yang

mcnceritakan dan menggalnbarkan bagainana Musik Etnik Nusantara digunakan

sebagai sarana meditasi.Di masyarakat Jcpan3 Musk Etnk Nusantara jenis siter

wago″ atau disebut juga)職 aro―garO mcrupakan alat musik penting yang digunakan

sebagai pengiring tarian spiritual`Иz“

“
α И5ob′ "dalam agama Shintoo Pentingnya alat

ini digambarkan pada ttbuah patung kuno物 詢″α yang sedang memainkan prototipc

sitr wc′″(Mal軋 195免 27,43).Demikian pula di Eropt harpa digambarkan dengan

menO可 01 lewat lukisan‐ lukisan klasik dan tua.

Pada kebudayaan musik di Nusantara dapat juga dilihat bagainana pentingnya

Musik Etnik Nusantarao Salah satuゞ tus saarah yang memperlihatkan gallnbaran

penggunaan Musik Etnik Nusantara pada masa lampau,duumpai pada relief yang

terdapat di salah satu dinding candi Borobudur di Jawa Tengah. Relief yang

menggmbarkan sekelompok orang scdang melnainkan beragam alat musL di

antaFanyajenis lut sulin3 gendang,dan sebagainya.

Berdurkan stlmber foto‐ foto ttaraL di Kalinantan konon pemah ditemmn

alat musik stteniS haTa dengan nama θ物 ゎ昭 yang digunakan masyarakat Murut

dan lban.Jenis alat musik harpa ini hampir ddak pernah lagi ditemukan di Nusantara.

Dengan bukti dokumentasi foto,setidaknya kita tahu bahwa alat musik dawai jenis

harpa pemah ada di Nusal鶴霞&

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara 21



Buku Ajar Musik Nusantara

Gambar 5l: Relief alat musik di Candi Borobudur

B. Penggunaan dan Fungsi Musik Etnik Nusantara di Masyarakat

Dasar pemikiran tentang pengertian penggunaan dan fungsi:

. ps4gggs@! berkaitan dengan cara bagaimana mewujudkan keinginan ke dalam

perencanairn dan pelaksanaan suatu pertunjukan musik'

. E@. berkaitan dengan reaksi seseorang terhadap suatu pertunjukan musik saat

pertunjukan musik tersebut dialami atau diingat-

Musik Etnik Nusantara sering menyertai atau menjadi bagian dari upacara

keluarg4 masyaraka! kerajaan, dan keagamaan. Musik Etnik Nusantara juga berfungsi

untuk hiburan. Misalnya mengiringi upacara perkawinan, sunatan, kematian,

seremonial, arak-arakan, tarian, teater, dan lain-lain.

Di lndonesia, alat musik seperti jenis gong, sering dianggap sebagai benda

berharga yang berfungsi sebagai harta mas kawin, pusaka, lambang status pemililq

perangkat upacarq dan lain sebagainya. Pada beberapa masyarakat 'Jumlah" gong

seringkali lebih penting dari pada "nada" gong. Yang penting dalam konteks itu adalah

gong sebagai simbol, sedangkan nilai musikalnya nomor dua. Alat musik gong

dianggap sebagai unsur ritual atau sebagai lambang harta benda. Sekalipun gong pecah

sehingga tidak dapat mengeluarkan suara yang baik, keberadaannya tetap dianggap

penting sebab, yang paling utama, bukan bunyi melainkan makna simbolis.

Fungsi Musik Etnik Nusantara terutama jenis gong juga bisa sebagai tanda atau

sarana komunikasi antar warga. Di beberapa tempat di lndonesia, gong sering

dibunyikan sebagai pertanda adanya tamu yang hadir dalam suatu perhelatan pesta.
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Selain itu, gong juga berfungsi sebagai himbauan mengajak warga berkumpul untuk

melakukan sesuatu kegiatan bersam4 atau juga memberitahukan kepada khalayak ramai

tentang adanya sebuah peristiwa yang sedang atau akan terjadi di suatu desa.

Di Jawa, Musik Etnik Nusantara gamelan tidak bisa dimainkan untuk upacara

kematian, kecuali pada upacara kematian keluarga kraton/keluarga raia, dan juga

keluarga seniman. Sementara di daerah lain, Musik Etnik Nusantara bisa dimainkan

untuk upacara kematian sekaligus untuk hiburan. Satu hal yang perlu diingat--dalam

kelompok masyarakat tertentu di Nusantara--adalah konteks upacara dan hiburan

seringkali bukan sesuatu yang saling bertolak belakang. Pada suatu uPacara ritual juga

seringkali ada unsur pertunjukan yang menghibur. Sama seperti dalam teater yang

serius, yang seringkali disisipi adegan lawak.

Berikut ini, kita akan melihat beberapa penggunaan dan fungsi Musik Etnik

Nusantara di berbagai tempat di Indonesia. Selain catatan ini, masih banyak penggunaan

dan fungsi Musik Etnik Nusantara yang belum sempat disinggung di sini. Bagaimana

dengan di tempat Anda? Apakah berbeda atau mirip?

l. Sumatera Utara

Di Sumatera Utarq alat Musik Etnik Nusantara kulcapi di masyarakat Karo dan

hasapi di masyarakat Batak Toba digunakan sebagai sarana ritual kepercayaan. Kulcapi

dimainkan dalam upacara itaal Silengguri,yakai satu bentuk upacara "penyucian" yang

dilakukan oleh seorang pemusik kulcapi terhadap alat musik yang dimainkannya. Alat

musik itu dimainkan dengan iringan alat musik lain disebut dengan keteng-keteng (alat

musik berdawai jenis idiokord terbuat dari bambu). Upacara ritual silengguri dianggap

sakral oleh pemusiknya dan umurnnya hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja.

Orang-orang yang terlibat hanyalah pemusik yang menjadi pelaku ritual, para pemusik

pengiring dan sebagian orang lainnya yang membantu mempersiapkan keperluan ritual.

Hasapi merupakan alat musik jenis dawai yang dipakai dalam sarana ritual

peribadatan pada masyarakat Parmalim Batak Toba- Hasapi merupakan salah satu alat

musik yang dimainkan dalam ensabel musik ritual, disebut gondong hasopi. Di

masyarakat Parmalim Batak Toba ensambel gondang hasapi dimainkan pada perayaan

Si Poha Sada.Ensambel gondang hasapi terdiri dari alat-alat musik sorune ere,t (sejenis

klarinet/serunai berukuran kecil), garontung (sejenis gambang kayu berbilah lima), dua
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buah力鰐η′(lut petik bersenar duaWaS″ ル″ル dan has″′あαちse血 ルSθたKperkusi

botol)。

Gambar 52: Pernlnjukan Gondang Hasapi dalam suatu acara pesta

Perayaan Si Paha Sada dilaksanakan di dalam rumah peribadatan Parmalim

(Bale Pasog#). Namun demikian, kulcapi ataupun hasapi juga digunakan sebagai

bagian dari ensambel yang dimainkan dalam konteks musik hiburan. Kulcapi Karo dan

hasapi Toba dapat dimainkan solo sebagai hiburan bagi orang yang memainkannya.

Khusus untuk hasapi Toba, alat ini juga kadangkala dimainkan dalam bentuk ensambel

musik hiburan bersama dengan alat-alat musik lainnya seperti szllm (suling bambu) dan

nyanyian. Ensambet musik untuk jenis musik hiburan di Batak Toba disebut dengan

uning-uningan.

Gambar 53 : Pertunjuk an Gondang Hasapi pada peruyaan Sipaha Sada
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Musikologi Batak Karo

Pembagian seni musik Batak Karo terbagi at"as? bagian:

l. Seni suara vokal

Seni suara vokal adalah bemyanyi tabas, bernyanyi tangis, bemyanyi gembira,

nyanyian asmar4 nyanyian bercerita, nyanyian humor, nyanyian pembangkit

semangat, nyanyian berbintang, nyanyian perkolong-kolong.

a. Nyanyian Tabas

Nyanyian tabas adalah lagu yang berisikan mantra yang bersifat magis, yang

dibawakan oleh dukun dalam pesta kepercaymn dan berisikan p€rmohonan

kepada dewa air, dewa tanah, dewa langit dan dewa lainnyq agar datang untuk

memberkati langit yang telah disajikan dalam altar persembahan oleh dukun.

b. Nyanyian Tangis

Nyanyian tangis adalah lagu yang menyatakan kesedihan dalam upacara

kematian, bentuk melodi dan irama merupakan kebebasan pelahiran oleh si

penyanyi dan kadang-kadang disertai dengan ucapan syair-syair inderek dan

diucapkan secara bergantian pamili-pami I i sambi I menangis.

c. Nyanyian Gembira

Nyanyian gembira adalah bentuk nyanyian yang dibawakan oleh muda- mudi

dengan tepuk sorak dan berisikan sindiran antara muda-mudi tersebut

berbentuk pantun yang sesuai dengan keinginan penyanyi"

d. Nyanyian Asmara

Adalah lagu yang dibawakan oleh muda-mudi untuk menyatakan cinta kasihnya

terhadap sang pujaan.

e. Nyanyian Bercerita

Adalah nyanyian yang dibawakan oleh para orang tua pada malam hari sebagai

pengisi waktu senggang.

f. Nyanyian Humor

Adalah sejenis nyanyian untuk menghibur pendengar dan melukiskan

bagaimana orang sedang bekerja yang disajikan untuk bersama.

g. Nyanyian Pembangkit Semangat

Adalah nyanyian yang dipakai pada waktu gotong royong dalam pembangunan

yang dipentingkan iramanya serentak dan syairnya bermakna pembangkit

s€mangat, beban berat akan diselesaikan bersama.
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h. Nyanyian Perkolong-kolong

Maksudnya adalah seorang pria dan seorang diberi upah untuk menyanyikan

segala jenis lagu hiburan, atau biduan penggilan yang telah dikenal dengan

kelincahannya menyanyi dan menari. Biasanya nyanyian berkolongan ini

terdapat pada pesta-pesta dan terutama pesta muda-mudi (guro-guro aron). Yang

menarik masyarakat terhadap perkolongan ini terutama adalah isi pantunnya,

yang mana mereka dapat menggambarkan segala situasi dengan berpantun.

2. Instrumen Tradisional Karo

lnstrumen ini ada enam sejalan, yaitu:

- Serunai (piok)

- Gendang Singindungi (induk yang besar)

- Gendang Sinanaki (anak satu sisi)

- Gong Besar

- Gong Kecil

- Beluat gendek dan keteng-keteng

- Instrumen lainnya adalah belnet gendek, beluat, gendang sardan, kecapi,

murhat, genggong dan empi-empi.

Keterangan:

a. Serunai

Terbuat dari kayu, daun kelapa yang dikeringkan, ampang-ampang sebagai dekat

pada waktu meniupnya. Serunai ini mempunyai 8 buah lubang nada dan satu buah

sebelah belakang.

b. Gendang singidungi

Terbuat dari kayu nangka kulit napuh (sejenis binatrng rusa yang dikeringkan).

Alat ini dipakai sebagai ritem keras dan kadang terjadi perubahan nada pada waktu

dipukul oleh pemainnya.

c. Gendang singanaki

Sama dengan gendang singindungi, tapi ditambah dengan gendang kecil yang

digandengkan pada gendang tersebut. Untuk mengatur nitem gendang ini dipukul

dengan tangan kanan untuk gendang besar dan pukulan tangan kiri untuk gendang

kecil.
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Cara memainkan: duduk di tikar, gendang dikepit dengan dua kaki. Di waktu

usungan jenazah gendang dikepit di ketiak.

Alat pemukul terbuat dari cabang pohon jeruk purut.

d. Gong besar

Terbuat dari perunggu. Gunanya untuk mengatur item 4/4.

e. Gong kecil

Terbuat dari perunggu. Gunanya untuk mengatur ritemZ/4.

f. Baluat gedang

Terbuat dari bambu sebesar ibu jari tangan dengan 4 lobang nada dan 1 lobang tiup.

Yang digunakan oleh gembala dengan lagu pingko-pingko bertempo lambat.

g. Surdan

Terbuat dari bambu satu ruas yang mempunyai 4 buah lobang nada dengan

menghasilkan bunyi yang sangat lembut dan meratap.

h. Baluat gendek

Sejenis alat tiup yang terbuat dari bambu sebesar ibujari kaki yang panjangnya satu

jengkal, dengan lubang nada 6 buah dan 2 buah di antaranya lebih besar dari yang

lain.

i. Keteng-keteng

Sejenis alat pukul terbuat dari bambu safu ruas dengan pemukulnya adalah lidi 2

buah yang panjangnya sejengkal.

j. Kulespi

Terbuat dari kayu sekar 2 buatr. Sekar ini terbuat dari riman yakni serat dari sejenis

pohon enau. Segala lagu dapat dimainkan dengan alat ini.

k. Murbab (rebab)

Terbuat dari tempurung dengan 2 buah senar yang terbuat dari serat pohon riman.

Begitupun dengan alat geseknya terbuat dari rirnan. Segala lagu dapat dimainkan

dengan alat ini. Posisi memainkannya duduk sambil menggesek, kadang-kadang

menggesek sambil bemyanyi.
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Musikologi Simalungun

Simalungun adalah salah satubagian daerah yang terletak di Sumatera Utara.

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesi4 Simalungun juga mempunyai adat

istiadat dan punya berbagai jenis alat musik yang nantinya akan digunakan dalam

berbagai upacara adatnya

Diantara jenis alat musik daerah Simalungun tersebut adalah terdiri dari:

A. Alat musik tiup

l. Ole-ole

Alat musik tiup yang terbuat dari seruas batang padi yang dibawahnya

dipecahkan untuk mernberikan getaran suara waktu ditiup serta ujunglya diberi

daun tebu berbentuk .corong gunanya untuk pengeras suara. Ole-ole ini

dimainkan oleh muda-mudi di ladang saj4 serta lagunya bersifat kesedihan,

kerinduan, dan kesepian.

2. Salinggung

Terbuat dari bambu terdiri dari 4 buah lubang, dan uniknya Salinggung ini

ditiup dengan hidung, dimainkan oleh orang tua dan pemuda di tempat-tempat

tertentu seperti: di halaman, diladang, dan lainlain. Lagunya juga bersifat sedih,

suaranya tidak begitu keras tapi lembut'

3. Sordam

Terbuat dari seruas bambu, yang punya 5 lubang suara dimainkan oleh pemuda/i

dan lagunya bersifat sedih.

4. Sulim

Merupakan alat tiup yang juga ada dibeberapa daerah seperti Maluku, Minang,

Tapanuli. Lagunya bersifat gembira, sedilr, dan lain-lain.

5. Sarunai Buluh

Terbuat dari seruas bambu kecil, terdiri dafi7 buah lubang suarq 6 di depan I di

belakang. Lagunya bersifat gembira dan sedih-

6. Sarunai Bolon

Dibuat dari kayu, memiliki 7 buah lubang ditambah corong.

7. Tulila

Terbuat dari bambu hampir sama dengan Sulim, dulu dipakai oleh penggembala

kerbau.
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B. Alat musik gesek

1. Rebab/Arbab

Badannya terbuat dari tempurung atau labu, terompanya terbuat dari kulit

kambing, snamya 2 buah, tali penggesek terdiri dari Riman/ijuk yang diikatkan

pada baor, suaranya tinggr dan rendah.

C. Alat musik petik

1. Husapi/l(ecapi

Badan terdiri dari kayu, diujungnya diukir. Punya 2 tali suarq nadanya serupa

dengan rebab. Suara timbul karena talinya dipetik. Digunakan untuk berbagai

lagrr, diantaranya Ejek<jek Srtajur dan Runten-runten.

2. Hodong-Hodong

Alat musik petik yang terbuat dari pelepah enau, panjangnya kira-kira 5-8 cm-

Ditengahnya terdapat lidah untuk menimbulkan suarq pada ujung hodong-

hodong diikatkan tali, untuk ditarik-tarik. Gunanya dipakai sambil berbisik-bisik

antarapemuda dengan pemudi, berhadapan muka atau dibelakang dinding.

D. Alat musik pukul

1. Gondang Sidua-Dua (Sepasang Gendang)

Baluhnya dari kayu, tutupnya dari kulit kambing, kerbau yang masih mud4

dipasang pada pangkal ujung. Talinya dari kawat/besi yang memakai skrup

untuk menarik kulit tersebut. Gendang pertama sebagai peningkah gendang

kedua sebagai ritmenya.

Gonrang Bolon/Gondrang Sipitu-Pitu

Terdapat 7 buah lubang, terbuat dari kulit kerbau/ Iembu. Pada ujungnya ditutup

dengan papan pakai kalang. Gonrang ini menimbulkan nada yang berlainan.

Penggunaannya, untuk umum gendangnya Cuma 6 buah dan untuk keperluan

Mandingguri gendangnya sampai 7 buah.

Gung Banggal

Terdiri dai2 buah, terbuat dari perunggu, dipukul silih berganti sesuai mat lagu.

Mong-Mongan

2 buah gong kecil, terbuat dari perunggu, dipukyul silih berganti dengan

frekuensi ganda dari pukulan gong besar.

2.

3.

4.
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5. Sitalsayak

Seperti piring tipis, terbuat dari kuninganlkaleng, terdiri dari 2 buah yang

bunyinya berdeser di perdengarkan satu atau dua kali tiap bait.

6. Garantung

Dibuat dari kayu, terdiri danT buah kepingyang merupakan I oktaf. Garantung

dimainkan di ladang sebagai ganti gondrang siduadua maupun gondrang bolo

Penggunaan Alat Musik Bunyi-bunyian Simalungun

Adapun acara-acara yang diiringi dengan pemukulan gonrang adalah sebagai

berikut:

A. Masa Lampau

l Manumbah : menghormati keramaUroh nenek moyang

dengan memakai sajen

2. Meranggir : mengarau badan

3. Manraja : menobatkan seseorang menjadi raja

4. Manogu Losung : palas/batang lesung

5. Manogu tiang/bolon : menaiki rumah

6. Mamangkot rumah

7. Palaho Boru

8. Maningguri

9. Merondang bittang

memasuki rumah baru

upacara adat perkawinan

upacara kematian

upacara keagamaan

B. Masa Sekarang

Masa setelah mulainya agama kristen di Simalungun sejak tahun 1903.

Upacara yang diiringi dengan gual Simalungun adalah sebagai berikut:

l. Palahoboru

2. Mandingguri

3. Memangkot rumatr

4. Mangalo-alo tamusi

5. Marondang bittang

Pemakaian alat-alat Gondang Simalungun

l Gonrang sidua-dua

2. Gonrang sipitu-pitu
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Dipakai bersamaan dengan sarunai bolon, gung bangangal, mong-mongan 2

buah. Ini dipakai pada upacara perkawinan, memasuki rumah baru menraj4 menyambut

tamu, dan lain-lain.

lnstrumen/Gual yang dipergunakan pada acara' acarai

1. Perkawinan

2. Kamalangan

3. Menyambuttamu

4. Merondang bittang

5. Menaiki rumah baru

Musikologi Mandailing

Sumatera Utara sangat kaya akan saji-sajian musik tradisional. Sebagai bentuk

upacara adat seperti upacar kaum bangsawan, upacar minta hujan, upacara kemalangan

dalam kehidupan masyarakat Mandailing, selalu menyajikan berbagai bentuk musik

tradisional. Pada masa pra-Islam, salah satu bentuk upacara ritual dalam kepercayaan

asli orang Mandailing yaitu upacara parsibaso atau patotnm sibaso, selalu menyajikan

acara musik tradisional sebag kelengkapan upacara. Sedangkan dalam kehidupan adat-

istiadat masyarakat Batak Tobq sajian musik tradisional sering kita lihat pada upacara-

upamra adat mangokal holi (upacara penyembahan kepada dewa), upacara sipaha soda

(upacara pembukaan tahun baru menurut perhitungan kalender Batak Toba), dan acara

hiburan margondang (Manly Purba, 1991: 135)

Instumentasi:

A. Jenis ldiophon

1. Ogung (gong)

2. Mong-mongan (gong kecil)
3. Sasayat
4. Epong-epong (sejenis hlempong Minangkabau)

B. Jenis Aerophon

1. Sarune
2. Suling

C. Jenis Membranophon

1. Gordang dalam berbagai ukuran

2. Taganing dalam berbagai ukuran

D. Jenis Chordophon

1. Kulcapi
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Ensambel Gordang Sambilan

Peralatan musik yang dipakai dalam ensambel Gordang Sembolan terdiri dari

sembilan gendang besar (gordang), yang memiliki perbedaan ukuran antara satu dengan

lainnya. Sekelompok gendang berukuran kecil sampai dengan ukuran besar dan

sepasang simbal. Dibeberapa tempa! ensambel ini juga dilengkapi dengan sebuah alat

tiup sarune, terbuat dari bambu berukuran kecil dan berlidah tunggal (idioglot clarinet)

dengan corong yang dapat dilepas, terbuat dari ujung tanduk kerbau atau kambing

hutan.

Masing-masing peralatan musik dalam ensambel ini mempunyai nama

tersendiri. Akan tetapi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki

perbedaan-perbedaan nama-nama. Sebagai perbandingan dapat dilihat perbedaan yang

terdapat di tiga des4 yaitu Desa Pakantan, Hutapungkut dan Desa Tamiang. Di Pakatan,

sepasang gordang yang paling besar disebut jangaf pasangan-pasangan berikutrya

disebut hudong-kudong, padual, patolu, sedangkan gordang yang paling kecil disebut

enek-enek. Di Hutapungkut, jangat terdiri dari tiga buah yaitu: (l) jangat siangkaan

(abang): (2\ jngat silitonga (tengah): (3) jangat sianggian (adik). Pasangan gordang

pada urutan keempat dan kelima disebut pangaloi; pasangan urutan keenam dan ketujuh

disebut paniga; gordang pada urutan kedelapan disebut hudong-kudong; sedangkan

gordang terkecil disebut teke-teke. Di Desa Tamiang mempunyai susunan gordang

dengan nama yang serup4 tetapi gordangyang paling kecil disebut eneng-eneng, mirip

dengan yang ada di Pakatan.

Nama dan komposisikeluarga gong juga mempunyai variasi yang berbeda-beda

di masing-masing daerah. Di Pakatan, gong yang besar disebut ogung dada boru, (gong

betina), pasangannya disebut ogung jantan dengan ukuran lebih kecil dan mempunyai

nada yang lebih tinggi. Di daerah lainnya (Hutapungkut dan Tamiang) kedua gong ini

disebut ogung jantan dan ogung betina. Ogung yang berukuran kecil dan memberikan

alternatif ritmis di antara kedua ogung di atas, di Pakatan disebut doal, di Tamiang dan

Hutapungkut alat ini tidak dipakai.

Tiga buah gong kecil yang dipergunakan dalam ensambel ini, di Pakatan disebut

mong-mongan- Terdiri dari: (l)pamulusu; (2) panduaduan; (3) panolongi. Di Tamiang

dan Hutapungkut, keluarga mong-mongan di daerah ini sama dengan doal di Pakatan.

Sebaliknya di Hutapungkut dan Tamiang terdapat sepasang gong kecil yang disebut
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epong-epong atau salempong. Alat ini tidak dipakai di Pakatan. Alatnusik dengan

bahan logam lainnya adalah simbal. Alat ini disebut talu sasayap atau sasayat.

Pemain Gordang Sambilan

Pemain gordang sambilan terdiri dari sebelas oftmg. Lima diantaranya adalah

pemain gordang yaitu: seorang pemain jangat, sekaligus bertindak sebagai

pemimpin,dua orang pemain hudong-kudong dan panduai; satu orang pemain patolu;

dan pemain enek-enek. Keluarga gong dimainkan oleh dua orang; seorang memainkan

sepasang gong besar, sedangkan seorang lainnya memukul doal. Keluarga mong-

mongan dipegang oleh dua orang seorang diantaranya memainkan pasangan panologi

dan panduai{uai, yang alin memainkan pamulisi. Dua orang pernusik lainnya

memainkan tali sasayap dan sarune. Dari tiga desa tersebut di atas, hanya Pakatan yang

menggunakan sarune. Namun pemakaian alat ini tidakmutlak.

Jumlah pemain gordang di Hutapungkut dan Tamiang bervariasi. Tidak jarang

yang berjumlah sembilan itu hanya dimainkan oleh empat atau tiga orang pemusik.

Berbeda dengan di Pakatan, kelompok gong fthususnya mong-mongan dan salempong)

masing-masing dimainkan oleh satu orang, yaitu teknik bermain saling mengisi sec.ra

bergantian.

Kedudukan Gordang Sambilan dalam Adat Mandailing

Gordang sambilan dalam adat disebut uning-tmingan ni ompunta no jumolo

sunduti (bunyi-bunyian nenek moyang yang terdahulu). Musik ini bukan musik hiburan

(entertoinmenr), melainkan musik yang pemakaian da penggunaannya berkaitan dengan

adat-istadat di tanah Mandailing. Musik ini tidak dapat dimainkan dengan sembarangan.

Biasanya digunakan dalam pesta adat perkawinan (horja siriaon) keturunan raja atau

orang yang berpengaruh di desa. Selain upacara adat perkawianan, alat ini juga

dipergunakan untuk upacara mangido udon (mertinta hujan); upacara kemalangan (di

sini yang dipakai hanya jangat yang disebut bombot). Pada masa sebelum Islam, musik

ini dipergunakan untuk upacara parsibaso atau paturun sibaso, yaitu salah satu upacara

ritual dalam kepercayaan asli orang Mandailing. Setelah orang Mandailing memeluk

agama Islam upacara ini praktis tidak pernah dilakukan lagi.

Meskipun demikian, gordang sambilan dianggap mempunyai "kekuatan', untuk

memanggil roh-roh nenek moyang. Untuk menghindari agar pemain gordang tidak

hasulupan (kesurupan), harus disediakan perlas-las yaitu sesajian berupa nyira (air nira)
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yang disimpan di dalam sahan (tanduk kerbau), ikan sale yang utuh (ikan yang semua

bagian tubuhnya masih lengkap dan sudah diasap), itak (tepung beras), poltuk (padi

yang digongseng), sira (garam) dan pege (iahe). Bahan-bahan ini semua diletakkan

diatas sebuah tempat terbuat dari kuningan (pahar), dan dilapisi dengan ujung daun

pisang. Selain itu dipersembahkan burangir selengkapny4 yaitu terdiri dari bahan-bahan

burangir (daun sffi), timbako (tembakau), soda (kapur sirih), pining (buah pinang)

yang tak dikupas dan gambir. Semua bahan ini diletakkan diatas sebuah tikar kecil,

berbentuk segi empat yang disebut salipi.

Pada upacara horja godang (pesta besar, biasanya pesta perkawinan), gordang

sambilan juga ditampilkan. Seekor kerbau atau sapi (minimal seekor kambing) harus

disembelih sebagai syara! meskipun hanya untuk mangampeon gordang (menempatkan

gordang ketempatnya yang disebut bagas gordang/rumah gordang) dalam konteks

upacara tersebut.

Untuk dapat menyajikan gordang samblan dalam sebuah pest4 terlebih dahulu

harus meminta kepada Raja Pasunan Bulung, yaitu seorang ahli dan "penguasa'' dalam

adat-istiadat Mandailing. Keizinan adat atan diperoleh melalui proses mufakat dan

musyawarah adat yang disebut markobar. Dalam markobar semua unsur dalihan na tolu

harus hadir, yaitu: suhut sihabolonan (yang menyelengggarakan pesta adat); kahanggia

dari suhut (saudara semarga dari keturunan yang sama); anqk boru (keluarga dari

saudara perempuan suhut); mora (keluarga dair istri suhut) serta raja-raja dari desa

tetangga (tording batok) dan Raja Pasunuan Bulung sendiri yang bertindak sebagai

,'penguasa" adat yang tertinggi. Apabila "izirf'sudah diperoletr, sebelum gordang dapat

dimainkan, hari di tinggung (semacam upacara pemukulan pertama) terlebih dahulu'

Orang yang berhak meninggung gordang tak lain adalah Raja Panusunan Bulung atau

Datu Paruning-uningan, yaitu pemimpin kelompok pemusik yang bertindak sebagai

wakil Raja Pasunuan Bulung.

Musikologi Batak Toba

Dalam masyarakat Toba terdapat dua ensembel musik yaitu: ensambel gondang

hasapi dan ensambel gondang sabangunan. Salah satu instrumen dari ensembel

sebangunan adalah taganing. Gondang hasapi pada dasarnya tidak bisa dimainkan

bersama dengan taganing. Gondang sabangunan hanya dimainkan untuk seremoni yang

resmi, dan gondang hasapi hanya dimainkan untuk hiburan, pernyataan ini tidak tepat
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sebab kenyataanya ensambel ini dapat dimainkan baik untuk seremoni maupun hiburan.

Misalnya gondang tunggal yang dilakukan sekelompok pemuda sebagai hiburan dan

gondang hasapi yang digunakan dalam beberapa jenis upacara ritual khususnya

misalnya persiarhon mengundang roh.

Dalam musik Batak Toba yang hadisional tidak pernah dimainkan garantung

dengan taganing (sebutan lain dari taganing) dan taganing tidak dimainkan dengan

sipuling.

Menurut Sumaryo L.E "Taganing yaitu satu stel gendang, berturut-turut dilaras

dari rendah sampai tinggi yang dimainkan secara virtuoos sekali dalam ritnik penuh .-.

sera kanon. Nama gondang kadang-kadang diberikan pada satu stel gong-gong kecil

seperti bende yang digantung pada standar kayu dengan tali.

Nama lagu, Gondang Malik

Ensambel alat-alat musik atau orkesta tradisional daerah Tapanuli Utara dimana

kombinasi peralatannya terdiri dari :

a. Taganing (seperangkat gendang kecil terdiri dari lima buah gendang dilaras

berbeda-beda nadanya)

b. Gondang sebuah

c. Odap, sebuah

d. Serunai, sebuah

e. Hesek sebuah

f. Gong (ogung) seperangguan (Maksudnya seperangkat gong) yang dinamakan gong

oloan. gong ihutan, gong padora dan gong doal yang semua itu dimainkan oleh

seorang saja.

Gondang Sampur Marteme

Ansembel alat-alat musik tradisional atau orkestra fiadisional daerah Toba dimana

seperangkatnya terdiri dari:

a. Sebuah ogung oloan
b. Sebuah ogung ihutan
c. Sebuah ogung pangora
d. Empat buah taganing
e. Sebuah gong doal
f. Sebuah gordang
g. Sebuah hesek
h. Sebuah odap
i. Sebuah serunai
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Pemainnya terdiri dari empat orang penabuh sambil berdiri seorang pemain

odap seorang pemain gordang dan seorang p"*:rn taganing dan seorang pemain serunai

yang semuanya duduk di tikar. Disini pemain hesek boleh duduk atau berdiri. Awal

musik dimainkan oleh pemain taganing barulah diikuti semuanya. Lagu yang dimainkan

gandang sampur maflneme orkes pengiring tarian disebut Tari Toba barulah dimulai

setelah sarunai dimainkan.

Gordang malim ataupun gondang sampur marmeme bukanlah jenis orkestra.

Keduanya merupakan judul reportoar dalam musik tradisional Batak Toba di Tapanuli

Utar4 yang biasanya disajikan melalui ensembel gondang sebangunan atau gondang

hasapi.

Juga pada bagian gondang malim disebutkan bahwa keempat gong dimainkan

oleh satu orang saja sedang pada gondang sumpur marmeme gong dimainkan oleh tiga

orang. Gong oloan dan gong ihutan.dimainkan oleh satu orang kemudian gong doal dan

panggora masing-masing satu orang.

Gondang Batak: Orkes kecil tradisional didaerah Tapanuli Utara terdiri dari 2 gong

sedang, 2 gong dengan suara sengau (canang) 6 gendang dengan swanrantara-

swarantara sekondeters dan kwart sebuah serunai kayu dengan lima nada pentatonik.

Tataganing: Orkes Batak Toba yang memiliki peralatan pokok alat-alat pukul gendang

yang berbeda-beda ukurannya dan dilaras berdasarkan suatu tangga nada sehingga

padanya dapat dimainkan suatu lagu sebuah canang kecil dan sebuah kendang kecil

memperlengkapi orkes tersebut dalam menentukan irama sedangkan alat tiup serunai

membawakan melodi lagu. Gendang Batak dapat juga merupakan sebuah sebutan untuk

instrumen taganing, tetapi dapat juga merupakan sebutan untuk asambel gondang

sabangunan.

Sratifikasi Sosial dan Komunitas Musik

Sistem masyarakat yang menyangkut stratifrkasi sosial dalam kehidupan sehari-hari

pada masyarakat Batak Toba didasari atas empat prinsip:

a. Perbedaan tingkat umur

b. Perbedaan pangkat danjabatan

c. Perbedaan alat kewalian dalam marga furunan.

d. Perbedaan status perkawinan.
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Prinsip stratifikasi yang berhubungan dengan pemain taganing yang mana untuk

seluruh pemain musik dalam esambel gondang sabangun atau gondang hasapi disebut

pergonsi.

Sikap khusus yang diberikan kepada pergonsi merupakan perpaduan dari

beberapa kondisi, sebab untuk menjadi seoftIng pergonsi memerlukan banyak

persyaratan yang menyangkut keterampilan teknis dan pengetahuan tentang sendi-sendi

peradatan. Sehingga untuk itu pergonsi mendapat sebutan:

a. Batara Guru Humundul untuk pemain taganing.

b. Batara Guru Manguntar untuk pemain sarume.

Karena itu mereka berdua dianggap sebagai sejajar dengan dewa dan mendapat

perlakuan yang istimewa dari pihak yang menanggap maupun dari pihak-pihak lain

yang berkenaan dengan diundangnya pargonsi tersebut.

Hal ini disebabkan karena merekalah yang dapat menyampaikan permohonan kerajaan

kepada Mulajadi Nabolon (Yang Maha Pencipta) dengan perantaraan suara gondang.

2. Minangkabau

Di Minangkabarl banyak ditemukan penggunaan Musik Etnik Nusantara dalam

setiap penyelenggaraan upacara, seperti: upacara adat perkawinan, upacara adat

pengangkatan penghulu baru(batagakpanghulu), upacara turun mandi, dan sebagainya.

Di antaranya yang akan kita bahas di sini adalah Musik Etnik Nusantara gandang

oguang yang terdapat dalam kebudayaan musik masyarakat Sialang Kabupaten 50 Kota

dan Musik Enrik Nusantara talempong yang bisa dikatakan berkembang hampir di

seluruh wilayah Minangkabau.

Ensambel gandong oguong adalah suatu bentuk Musik Etnik Nusantara dalam

masyarakat Sialang yang terdiri atas dua orang pemain talempong, dua orang pemain

gandang, dan satu orang memai*an oguang (gong). Apabila Musik Etnik Nusantara ini

dimainkan atau dipertunjukkan, lazimnya masyarakat Sialang menyebutnya bagandong

ogqang atau terkadang disingkat baoguang saja. Adapun alat musik yang digunakan

dalam ensambel gandang ogtong adalah: enam buah talempong diletakkan di atas

sebuah "rak" dimainkan oleh dua orang, dua buah gandang masing-masing dimainkan

oleh satu orang, dan dua buahoguang yang dimainan oleh satu orang.
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Gambar 54: Pertunjukan Gandong Ogaang

Musik gandang ogtong pada umumnya dipertunjukkan dalam upacara yang

berkaitan terutama dengan adat yaitg adat istiadat menurut Koentjaraningrat (1989:

197) dapat disejajarkan dengan kebiasaan $olkways), yang apabila dilanggar akibatnya

menjadi ejekan, pergunjingan saja oleh warga masyarakat lainnya. Misalnya dalam

upacara adat perkawinaq sunatan, upacara turun mandi, dan sebagainya

Kecuali itu, gandang oguang juga dipertunjukkan pada upacara pengangkatan

penghulu baru (batagak panghulu) yang tergolong pada kegiatan adat yang diadatkan.

Termasuk di dalamnya pada kegiatan gotong royong, alek nogari (pesta rakyat),

penyambutan tamu nagari, dan sebagainya.

Lain lagi halnya dengan Musik Etnik Nusantara talempong. Keberadaan

kesenian jenis ini tersebar di berbagai wilayah Minangkabau yang oleh masyarakat

biasanya digunakan pada upacara-upacara adat dan pesta-pesta rakyat. Talempong

pacilq secara khusus juga berfrrngsi sebagai tanda pemberitahuan akan adanya acara

gotong royong, misalnya membuat jalan, membuat saluran air utama ke sawah-sawah,

membersihkan balai adaf membersihkan selokan dalam kampung, dan sebagainya.

Adapun talempong duduak (seperangkattalempong berjumlah 6 buah yang diletak pada

sebuah "rak" dimainkan oleh kaum perempuan sambil duduk bersimpuh) berfungsi

untuk memeriahkan upamra perkawinan, dan mengisi waktu senggang bagi kaum

wanita. Biasanya dimainkan di dalam rumah atau di beranda.
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Musik Etnik Nusantara talempong pocik (biasanya dimainkan oleh laki-laki dan

juga perempuarq berbeda dengan talempong duduak yang hanya dimainkan oleh

perempuan saja) sangat populer bagi masyarakat Minangkabau. Suatu upacara dan

kegiatan tertentu, tanpa kehadiran talempong pac.ik, dianggap belum lengkap. Dalam

upacara perkawinan, penjemputan mempelai yang tidak diarak dengan Musik Etnik

Nusantara talempong pacik akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Karena

kadang-kadang hal itu memang terjadi apabila ada kemalangan (kematian) menimpa

salah satu keluarga mempelai.

Gambar 55: Pertunjukan Talempong Prclp dalam sttafri alek nagari

Musik Etnik Nusantara talempong pacik juga digunakan sebagai musik

pengiring tari, seperti: tari piring, tari galombang, pencak silat dan beberapa tari

tradisional lainnya. Selain itu, Musik Etnik Nusantara talempong pacik juga digunakan

dalam pertunjukan teater rakyat atau teater tradisional yang disebut rondai. Talempong

pacik digunakan sebagai musik arak-arakan untuk mengantar pemain randai ke tempat

pertunjukan, juga mengiringi adegan dalam cerita yang dilakonkan.

Walaupun tidak bisa diarak, talempong duduak juga sering digunakan

masyarakat untuk memeriahkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan adat, pesta

atau upacara keluarga. Talempong duduak dimainkan unfuk memeriahkan kegiatan

seperti pesta perkawinan, sunat rasul, pesta selesai panen padi, dan sebagainya.
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Pada perkembangan terakhir, para musisi (seniman) talempong duduak telah

berhasil mengangkat musik ini untuk mengiringi tari-tari keasi baru Minangkabau.

Namun pada dasamya talempong duduaktidak digunakan untuk musik iringan tari.

Gambar 56: Acara bagurou (pertunjukan mvsik saluangio dendong)

Di samping itu, masih ada jenis kesenian sederhana yang diselenggarakan di

dalam rumah dengan hanya melibatkan satu atau dua orang penyanyi dan satu atau dua

orang pengiring. Di antara jenis-jenis yang sederhana tersebut ada yang membawakan

satu kisah yang dinyanyikan secara naratif (contohnya: dendang pauah) adajugajenis

lain (seperti robab Poriaman dan saudara sepupunya rabab pasisia selaton), yang mulai

dengan beberapa lagu lepas (non-naratif) tetapi kemudian berubah sifat menjadi kisah

yang dinyanyikan: dan akhirnya ada satu jenis, saluang, yang tidak membawakan cerita

sama sekali dan hanya terdiri dari lagu-lagu lepas. Cerita<erita itu-yang sering sudah

diketahui oleh pendendangnya--tidak disajikan sebagai hafalan, melainkan diceritakan

secara spontan. Unsur spontanitas juga terdapat dalam syair-syair untuk lagu-lagu

lepasnya.

Pada umumny4 suatu pertunjukan dimulai agak malam, kemungkinan setelah

suatu pertunjukan pengantar-musik pop, misalnya, atau tari-tarian Minang dengan

iringan talempong-4ituntaskan. Pada tahap awal, suatu pertunjukan seperti saluang,

robab Porioman, dan lainJain, suasana biasanya ringan, dan sering syair lagunya

mengenai percintaan, yang kadang secara sugestif- Tetapi semakin jauh malam menjadi

lebih bersuasana nostalgia, melankolis, dan sekaligus memilukan.

Dengan jumlah pemain yang sangat terbatas, jenis musik saluang ini bersuara

pelan dan bersifat akab--cocok untuk tengah malam. Dari pendengarnya dituntut
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perhatian penuh, tetapi tidak selalu diperoleh; para penonton malah ngobrol, rnerokok,

makan minum, main kartq dan domino; para muda-mudi mencuri kesempatan

bercumbu-rayu. Kalau sudah jam satu atau jam dua pagt, banyak penonton telah pulang,

dan dari yang masih tinggal kebanyakan tertidur. Tetapi beberapa di antaranya masih

bertahan dekat dengan para pemain itr.q menyimak syair-syairnya dengan tekun, sambil

berdecak kagum, pada suatu kalimat yang tepat menunggu babak-babak cerita

selanjutnya.

Nama saluang diambil dari nama soluang panjang yang acap kali menjadi satu-

satunya alat pengiring. Jenis ini (yang kadang-kadang disebut juga sebagai saluang jo

dendang"saluang dengan nyanyian") sangat populer di wilayah darek dan di kalangan

orang-orang darek yang berada di perantauan. Sebagaimana jenis lain, saluang

diadakan pda acara alek nagari dan pesta keluarga, tetapi juga ditampilkan pada

sejenis acara pengumpulan dana yang disebut malam bagurau. Walau kemungkinan

dalam konteks pertunjukan lokal masih tersedia ruang bagi pemain-pemain amatir,

namun pada umumnya pertunjukan saluang dendang menuntut supaya pemain

menghafal banyak repertoar lagu dan syair, dan harus memperagakannya dengan

ketrampilan yang begitu tinggi, sehingga hanya pemain profesionallah yang sanggup

memuaskan harapan itu.

3. Bali

Di Bali, gamelan dan Musik Etnik Nusantara lainnya hadir di mana-mana. Salah

satu alasannya adalah kuatnya pengaruh agama Hindu-Bali. Setiap desa rnemiliki

beberapa pura (tempat ibadah). Masing-masing pura wajib melakukan sebuah upacara

pura (odalan) sekali dalam 30 minggu atau 210 hari. Pada upacara-upacara itu, musik,

tari, maupun teater menjadi keharusan. Sebuah upa@ra tidak akan berhasil kalau tidak

melibatkan musik atau teater dengan melibatkan tari di dalamnya.

Setiap kelompok masyarakat berkewajiban untuk membantu perayaan-perayaan

di pura. Kewajiban itu bersifat religius dan sosial. Bermain musik dan menari pada

odalan adalah salah satu cara untuk berpartisipasi. Mereka yang tidak ikut main dapat

membanfu merawat alat musik, mengantarkan alat musik ke pura" memberikan

makanan kecil saat latihan, atau membuat kostum bagi para pemain. Tentu saja, ada

juga kegiatan untuk odalan yang tidak berhubungan dengan gamelan atau Musik Etnik

Nusantar4 seperti merangkai bunga" membersihkan pur4 menyediakan makanan, dan
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sebagainya. Jika seseorang menolak untuk berpartisipasi, maka bisa dianggap menolak

atau dianggap bukan bagian dari masyarakat- Orang tersebut akan dianggap orang luar

atau orang asing.

Tidak seluruhnya musik dan tari yang dipertunjukkan pada upacara-upacara di

pura bersifat ritual keagamaan. Beberapa bagian dari Musik Etnik Nusantara dan tari

tersebut dapat juga dimainkan di luar pur4 sebagai hiburan, festival Musik Etnik

Nusantara" atau untuk kepentingan pariwisata.

Gambar 57: Penyajian musik pada upacara Ngabe4 Bali

Musik Etnik Nusantara yang lazim ditampilkan dalam upacara di pura adalah

Musik Etnik Nusantara atau gamelan gong dan pelegongan atau semar pagulingan. Pada

desadesa tertentq ada gamelan gong gede. Selain gamelan itrL di Bali masih terdapat

beberapajenis Musik Etnik Nusantara lain dengan gong dan beberapa jenis Musik Etnik

Nusantara atatt "gamelan tiruan", tanpa gong dan bilahan logam. Di Bali diperkirakan

terdapat lima belas atau dua puluh jenis Musik Etnik Nusantara yang menggunakan

instrumen gong yang beberapa di antaranya berfungsi untuk mengiringi upacara

kematian. Musik Etnik Nusantara seperti itu tidak dianggap sebagai musik hiburan.

Beberapa Musik Etnik Nusantara lainnya dipakai untuk mengiringi pertunjukan teater

dan tari-tarian.

Gambar 58: "gamelan tiruan" dalam pertunjukan hiburan di Bali
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4. Musik EtnikJawa

Karawitan Jawa dikenal dengan gamelan klasik yang berada di daerah Jawa

Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Instrumentasi gamelan klasik dibagi menurut fungsinya:

- Keluarga balungan, terdiri dari:

o Demung

o Saron

- Golongan penerusan, terdiri:

o Bonang penerus

o Genderpenerus

o Saron Penerus

Gender ini berfungsi sebagai pembentuk ornamentasi

o Gambang Celempung, Siter

- Sebagai kolonitas berfungsi sebagai fungtuasi:

o Gong Ageng

o Gong Suwukan

o Kenong

o Kempul

o Ketuk/kempyang

- Keluargakendhang

o Kendang Ageng

o Ketipung

o Kendang Ciblon (sifatnya agak ramai, untuk tari-tarian, lambat, kesan

suasana ramai

Fungsi keluarga kendhang:

- untuk memberi mat

- untuk mempercepat-memperlambat jalannya gending

- Membaca lagu'lagu struktural

Untuk melihat tangga nada:

Ada 3 pengertian tangga nada

l. Tangga nada secara teoritis

Yaitu : Pelog :1 2 34567      -)Lamitonik

3 5 6            -→ HelnitonikSlendro     :1 2
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2. Tangga nada dalam instrumen

Yaitu tangga nada-nada yang terdapat dalam instrumen

Seperti:Pelog :l 2 3 4 5 6 J "'+olehSaron

6 7 2 3 5 6 7 ---+ olehGender

5671

3. Tangga nada dalam komposisi

-' oleh Kempul

Terdapat dalam komposisi, biasanya diambil dari tangga nada teoritis

Ladrang

3237

7632

3532

5327

2 1 6 (5)

321(6)

Pengkur

3276

5327

6532

3276

-+ Slendro sango

--+ Slendro manyura

Disamping tangga ada kita melihat modus, seperti :

Jawa Tengah

Di Jawa Tengah, yang dimaksud Musik Etnik Nusantara adalah musik atau

gamelan yang dikembangkan oleh lingkungan keraton baik Yagyakarta maupun

Surakarta (Solo).

Sebetulny4 ada beberapa macam ensambel yang disebut gamelan di keraton,

sekalipun tidak seperti di Bali yang begitu kaya akan jenis gamelan dan ensambel

lainnya. Ada beberapa g;amelan kecil yang sangat tua disebut Gamelan Munggang,

Gamelan Kodhok Ngorek, dan Gamelan Corobalen. Gamelan-gamelan itu terdiri dari

beberapa alat musik saja. Ensabel tua itu biasanya dimainkan untuk upacara kebesaran

di dalam keraton. Ada jugn suatu gamelan besar dengan alat-alat musik yang sangat

besar, dimainkan hanya selama satu minggu setiap tahunny4 disebut gamelan sekati

(atau sekaten). Gamelan itu dimainkan untuk menyambut perayaan kelahiran Nabi

Muhammad S.A.W. Gamelan ini, konon diciptakan pada abad ke-16 oleh Wali Songo

(Sembilan Wali) sebagai sarana untuk menarik perhatian orang banyak pada agama

Islam.
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Gambar 59: Pertunjukan Gamelan Ageng di Jawa Tengah

Gamelan standar yang dimiliki oleh masyarakat umum biasa disebut perangkat

gamelan ageng, atau cukup disebut gamelan Jawa atau gamelan (biasa) saja.

Di dalam keraton, gamelan "stiandat'' ini dimainkan secara berkala sebagai

hiburan bagr para bangsawan (sekalipun mereka tidak selalu hadir di sana).

Pertunjukan-pertunjukan seperti itu sering diudarakan lewat acara radio. Di luar keraton,

gamelan mengiringi teater wayang kulig wayang oftlng, dan kethoprak, yang bisa

ditonton langsung atau ditonton lewat acara televisi. Tari dengan iringan gamelan sering

dipertunjukan pada pesta perkawinan dan sunatan. Dahulr-juga sekarang sekalipun

agak berkurang--banyak penggemar gamelan yang mampu mengadakan pertunjukan-

pertunjukan di rumah sendiri (klenengan) untuk menghibur diri merek4 teman-teman,

atau tamu-tamu mereka.

Sekarang ini, gamelan masih dianggap sebagai satu tanda identitas Jawa. Jika

seseorang mampu menari dengan iringan gamelan atau mampu memainkan gamelan,

hal itu dianggap sebagai suatu penghargaan terhadap tradisi. Di wilayah perkotaan, bisa

dijumpai kelompok-kelompok gamelan amatir yang rutin bertemu sekali atau dua kali

seminggu untuk belaj ar.
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*"",,n,:ffiff"1#;'$fi,T[]ffiffi rengah

Di desa-desa, pertunjukan kesenian yang melibatkan gamelan banyak ditemukan

dalam berbagai bentulq seperti wayang, tari, kethoprak, dan sebagainya. Pertunjukan

tersebut biasanya diadakan dalam rangka peray&m-perayaan tahunan bersih desa, pesta-

pesta pernikahan dan sunatarL perayaan 17 Agustus, dan sebagainya.

Yoyakarta

Alat Musik Tradisional

l Dhodhog dipergunakan dalam kesenian berzatui dan angguk di

Kopen Wonokerto, Turi Slemen. Ukuran panjangnya 75 cm

lingkaran 50 cm dan tebalnya 3 cm

sebagai bedug

dipukul

Fungsinya

Cara memainkannya

2. Rinding digunakan dalam luri zeni di kelurahan bejiharjo

karangmojo kabupaten gunung kidul. Panjangnya 15 cm

dan tebalnyal-2mm.

menggiringi tarian dan nyanyian

menarik sendeng (tali)

Fungsinya

Cara memainkannya

3. Terbang dalam kesenian slawatan katolik di demangan, sama

dengan rebana.
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Dalam kesenian pek bung ini terdapat serangkaian alat thuntung yang terdiri

dari:

- I Buah thuntung madYa

- 2 buah thuntungageng

- 1 buah thuntung ricik

5。 Korek digunakan dalam musik pek bungdi Klidon, Sukoharjo

panjangnya 30 cm.

Fungsinya a. Pengiring tarian anak-anak

b. Segi sosial hiburan dalam upacara hari besar

c. Tidak ada unsur religius

dikorek dari atas kebawah dengan alat korek yang keras

dari bambu, sebesar jari kelingking.

dalam kesenian Krumyung Gumbeng di Tegiri Kelurahan

Cara memainkannya

Fungsinya

Cara memainkannya

4. Thuntung

Panjangnya

6. Krumpyung

Fungsinya

Cara memainkannya;

7. Gumbeng

Fungsinya
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sebagai hiburan dan pengiring kidung lagu-lagu rohani.

sama dengan rebana

dalam musik pek bung di klidon Mantren Sukoharjo

Panjangnya 30 cm dan 40 cm dan lingkaran 4 cm.

untuk mengiringi tarian anak-anak

Hargowili, Kulon Progo.

a. mengiringi vokal

b. secara instrumental

c. mengiringi teater

dimainkan oleh 2 orang

: Kesenian gumbeng dan rinding dari Duren Beji, Gunung

Kidul, bentuknya seperti tabung panjangnya 55 cm.

: mengiringkan lagu-lagu tembang seperti suwe ora jamu,

Sumbating Ati, Palapa, dll.
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8. Siter : dalam kesenian siteran. Di Ponggak Kelurahan Tri Mulyo

Kabupaten Bantul. Sama seperti Kecapi.

Fungsinya mengiringi lagu-lagu

Cara memainkannya : dipetik dawainya dengan kuku

g. Seruling : dalam kesenian slawatan Katolik di Pedukuhan Kali

Manarkab, Kulo Progo, panjanglya 30 cm lingkarannya

l--2 cm.

Fungsinya : untuk hiburan bersama-sama instrument (orkes)

10. Bas : dalam kesenian pek bung di dukuh Klindon Slemen,

Sukoharjo, tingginya 65 cm

Fungsinya : alat hiburan

I l. Kecer : dalam kesenian pek bung di Dukuh Klindon garis

tengannya 10 cm.

Fungsinya : a. mengiringi tarian anak-anak

b. mengisi upacara haris besar

c. hiburan masyarakat

12. Angftlung ; dalam kesenian pek bung slemen, sukoharjo

Fungsinya ; a. rnengiringi tarian anak-anak

b. hiburan masyarakat

c. mengisi upacar:r hari besar.

Cara memainkanya : di hoyak

13. Kendang bambu : dalam kesenian Joti di kecamatan Semerg Gunun Kidul,

Kendang.

Fungsinya : mengiringi tarian anak-anak

Cara memainkannya :dipukul dengan memakai spon yang berbentuk bed ping

pong.

14. Kendhang : mengiringi seni slako di desa Damangan Kelurahan

Kecamatan Selayu kabupaten bantul panjangnya 85 cm

dengan garis tengahnya 16-20 cm.
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Fugsinya

Cara memainkan

15. Bonang

16. Saron

17. kempyang

Fungsinya

Cara memainkan

18. Sampur

Fungsinya

Cara memainkan

19. Gong bambu

Fungsinmya

Cara memainkan

20. Gong Kumodhong

Fungsinya

Cara memainkan
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untuk mengawali dan mengakhiri sesuatu gending atau

lagu.

dipukul denga kedua tangan seperti gendang

untuk upacara Sekaten di Keraton Yogyakarta panjang 285

cm lebar 87 cm tinggi 50 cm.

Cepaplok kabupaten Gunung Kidul panjangnya 60 cm

tiggi 20 cm.

sama bonang panjangnya 85 cm lebar 46 cm tingi

rancakan 20 cm.

upacara peringatan sekaten

memukul dengan menggunakan tabung gemelan

tmgt76 cm lebara 232 crn (gong)

untuk acara Maulud Nabi Muhammad SAW

dipukul memakai puncul gemelan

dalam kesenian Jatil di kecamatan Semeru, Gunung Kidul.

Panjangnya 115 cm garistengan l0- 15 cm

Pengiring tarian

memukul lubang bambu yang ditegakkan keatas dengan

spon yag dibentuk seperti bed ping pong.

Sitaren Penggok Kelurahan Tri Mulyo Kecamatan Jetis

Kabupaten Bantul, panjang 45 cm lebar 25 cm.

mengiringi gendhang-gendhang bersama dengan gemelan

lainnya.

dipukul.
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Galnbar 61 Alat musik R'″ 4g

Gambar 62:Alat Musik Z励 ″rarag
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Galnbar 63:Alat Musik Gurnbeng
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Siter

Di muka telah sedikit disinggung, bahwa persebaran kesenian atau seni siteran

dapat melalui perorangan maupun dengan berkelompok. Perorangan jika terdapat atau

pindahnya orang dari satu daerah ke tempat lain karena berbagai faktor. Sedangkan

berkelompok dapat pula waktu mereka mengadakan keliling ngamen di berbagai daerah

lain. Dengan demikian mereka secara tidak langsung udah menyebar luaskan seni

tersebut.

Gambar 66:Alat Musik Siter

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara 53



Buku Ajar Musik Nusantara

Saron:

Saron adalah instrument untuk mengiringi gending-gending, tari-tarian dalam

kensenian Jawa. Saron dikenal di desa ini sejak tahun 1953. diperkenalkan oleh Pak

Karso, kemudian dikembangkan untuk mengiringi atau melengkapi kesenian cepaplok.

Saron dalam kesenian slawatan Katolik juga dipergunakan untuk eplengkap instrument

lainnya. Sebagai pengrajin di daerah Kulon Progo ialah Joyodailno, umur 60 tahun,

alamat Kalimenur, Kelurahan Sukarena, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Dalam kesenian slawatan Katolik, soron, digunakan untuk mengiringi lagu-lagu rohani

(kidugan). Fungsinya sebagai variasi lagu yang digunkan (melodi).

Cara Memainkan Soron

Saron dimainkan satu orang, pada umumnya dilakukan oleh laki-laki maupun

perempuan. Adapun posisi memainkannya orang tersebut dengan duduk diatas tikar

atau papan yang telah disediakan. Cara memainkan saron itu dengan jalan dipukul

nggandhul artinya setelah selesai gending atau lagu tersebut baru dipukul. Pakaian

pentas dalam kesenian cepaplok di Gunung Kidul maupun keseian slawatan Katolik di

Kulon Progo adalah pakaian adat Jawa (kain, kebaya surjan dan blangkon).

Persebaran Saron

Mengenai persebaran kesenian ini hampir seluruh pelosok dapat di jangkau,

sebab kesenian ini termasuk digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu penyebarannya

dapat cepat sekali mendapat tanggapan dari masyarakar Hampir di daerah Istimewa

Yoyakarta terdapat kesenian tersebut.

Cara memainkan Gong Bambu

Gong bambu ini dimainkan oleh satu orang dan khusus putri. Posisi dengan

duduk bersimpuh mengelompok. Pakaian pentas yang dipakai adalah kain kebaya Cara

membunyikan yaitu memukul lubang bambu yang ditegakkan keatas dengan spon yang

dibentuk seperti bed ping-pong.

Persebaran Gong Bambu

Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa seni jotil ini baru saja lahir pada

tahun 1983, sehingga keenian ini boleh dikatakan masih muda. Dalam usia yang masih

muda kesenian ini belum dapat dikembangkan- Dengan sendirinya instrument gong

bambu inipun belum tersebar luas. Sebagai pencetus alat bambu untuk iringan kesenian
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5. Jawa Barat

a. Bentuk penyajian

- Karawitan vokal, disebut dengan sekar

Vokalis disebut juru sekar, yang wanita disebut Saraswati dan yang pria

disebut Wiraswara. Dalam penampilan yang bersifat kawih, yaitu musik

vocal yang terikat pada Ritme/Ivletrumflsometer terdapat pada sekitar

tandak.

Karawitan lnstrumental, yang disebut dengan gending

Karawitan vocal - instrument disebut dengan sekar gending

Fungsi Kesenian di Masyarakat

1. sebagai sarana upacara adat

2. sebagai sarana pemujaan terhadap leluhur

3. sebagai sarana penghargaan terhadap tamu

4. sebagai hiburan

5. sebagai sarana pergaulan

l.
Bentuk Perwujudan

Seni gamelan

a. gamelan pelog dan gamelan salendro

b. gamelan degung

c. gamelan ajeng

d.gamelan wayang

Seni tatabuhan

1. tembang Sunda
2. angklqng
3. calung
4. rengkoh
5. ngotret
6. talunggangan
7. galeok
8. kongkaton
9. angklungbungko
10. bengkerokan
I l. macopat
12. terbangan
13. Pantun
14. Tarawangsa

2.
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15。 Suling iatnbing

16.Pencak silat

17.BenJang

18.Oger
19。 Ronggeng buno

20。 Ketuk tilu

21.lais

22.Blentuk ngapulag

DiJawa barat yang masih berkembang sampai sckarang:

1. Gemalen pelok salendro

2. Gemelan Bebung
3. Tembang Sunda

Surupan
Rakitan

S G P L T S

1=T 4 3 2 1

1=P う
４ 1 5 4

1=T 4 2 1

3=T 1 1 3

4=T 1

3=P 4 3 う
４ 1

4=T 2 1 4

4=P 5 4 2 1

Nada‐nada relative:5=Lち 4=Ti,3=Na9 2=Ini,1=da
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Di Sunda" Jawa Barat, gamelan degrrng dahulu tumbuh di pendopo Kabupaten

dan hingga sekarang masih membawa suasana keningratan. Kini, gamelan degung biasa

disajikan pada acara-acara yang bersifat sekuler seperti: upacara pernikahan, sunatan,

peresmian gedung baru, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain-lain.

Di antara acara-acara sekuler tersebu! gamelan degung paling sering

dipentaskan dalam acara pernikahan. Dalam acara pernikahan, degung berfungsi untuk

menciptakan suasana pesta pernikahan agar terasa meriah. Degung dimainkan pada saat

para tamu undangan menikmati suguhan makan. Selain ittr, degung juga digunakan

untuk mengiringi acara saat menjemput rombongan pengantin laki-laki. Pada acara

hiburaru degung kadang-kadang digunakan untuk mengiringi tari, apabila di sana

ditampilkan pula tari-tarian.

Gambar 69: Pertunjukan Tari Topeng' Cirebon, Jawa Barat

Selain itu, ada beberapa Musik Etnik Sunda lainnya yang melibatkan alal musik

jenis gong, seperti: Hiningan, ensambel musikiaipong, dan gamelan aieng. Kliningan

biasanya mengiringi teater wayang golek dan juga membawakan gending-gend@

(laguJagu) tanpa tarian atau wayang, dapat juga disebut menyajikan musik

instrumentalia atau pun mengiringi nyanyian; ensambel jaipongan mengiringi tari

jaipong; dan gamelan ajeng dulu mengiringi pertunjukan wayang kulit dengan dialek

Betawi dan Sunda.

Di masyarakat Sunda, Jawa Bara! terdapat juga penggunaan jenis alat musik

berdawai dalam konteksritual keagamaan. Alat musik tarowongsa (enis lut gesek) dan

kecopi (enis siter petik) dipakai dalam upacara bubur sura di daerah Sumedang.

Upacara tersebut diadakan setiap tanggal 10 Sura oleh sekelompok masyarakat sebagai

bagian dari ritus pertanian dan kepercayaan setempat. Dalam upacara itu, setiap orang
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datang dengan membawa hasil buminya, seperti beras, sayuran, dan buah-buahan, untuk

dijadikan satu dan dibubur bersama-sama. Di dalam upacara yang umumnya berjalan

selama semalam dan sehari penuh itu, dimainkan kacapi dan tarawangsa hampir tiada

henti. Alat musik itu mengiring tarian berkelompok secara bergantian.

Gambar 70: Upacara bubur suro, Sumedang - Jawa Barat

Contoh lain dari bentuk ensambel musik ritual diJawa Barat adalah Cokekyang

berasal dari Cirebon. Selain dimainkan dalam perayaan sosial, cokek, yang terdiri dari

beberapa alat musik jenis dawai yang digeselq juga sering ditampilkan dalam upacara

keagamaan masyarakat Cina di sana.

6. Kalimantan, Sulawesi, dan Nusatenggara

Bentuk kebudayaan Kalimantan Timur sangat sederhana dan keseniannya

terjadi karena kerja sama yang genial antara individu, yang pada saat tertentu

memperoleh inspirasi karena persentuhannya dengan alam sekitarnya.

Perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah menifestasi yang menjadi

milik kolektif, karena mereka bersama-sama mengerjakan ciptaan tersebut. Dari

sinilah terciptanya seni musik dan seni tradsisional, dan terbentuk dalam pola-pola

tertentu lalu berkembang dari masa ke masa, bergandengan erat dengan adat istiadat

agama dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dengan demikian menjadi suatu ciri

khas daripada seni budaya Kalimantan Timur.
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Musik Tradisional Suku Dayak Kenyah

Suku dayak Kenyah adalah satu suku di antara suku dayak yang ada di

Kalimantan Timur, mereka tinggal didaerah-daerah:

1) Kabupaten Bulongan, yaitu kecamatan Mahuan, Long Peso, Tanjung palas,

Tidung pal4 Kayan hulu dan Kayan hilir.

2) Kabupaten Berau, dikecamatan segah dan kelay.

3) Kabupaten Kutai, di kecamatan Muaro Ancolong, Muara Wahau, Tabang, Long

Bangun, Long Pahangai, Long Iram.

Jenis Alat Musik Tradisional Suku Dayak Kenyah

Sampe'

Sampe adalah sejenis alat musik yang dipetik (semacam Gitar) mempunyai

dawai/tali, mempunyai senar tiga sampai empat (tergantung dari kesenangan pemakai

atau pemiliknya).

Bentuk dan ukurannya:

- Panjang sampe lebih kuran g 1,25 meter (termasuk ukuran untuk kepalanya)

- Lebar bagia bahu lebih kurang25 cm/3}cm, bagian bawah lebih kurang l5 cm.

cara pembuotan sqmpe:

0 Badan sampe

o Dibuat dari batang kayu yang sudah dipilih, kemudian dikeringkan.

o Setelah kering dibentuk sampe yang dikehendaki

o Bagian belakang sampe dilobangi seperti membuat perahu

o Setelah basah sampe ini selesai, harus dikeringkan kembali, biasanya diletakkan

didekat dapur.

o Setelah beberapa lama dikeringkan, berulah sampe ini sipa dipergunakan.

0 Kepala sampe

Kepala sampe dibuat dari kayu, dengan motif ukiran kepalaburung.

Cora Memainkan Sampe

Seperti halnya dengan gitar, fungsi tangan kanan untuk memetik nada suara,

sedangkan tangan kiri menekan dawai, kadang- kadang tangan kiri ikut memetik pula,

sambil menekan nada- nada yang dibunyikan sebaagi variasi,

Musik sampe ini dapat dimainkan dua atau tiga sampe bersamaan dengan pembagian

tugas:
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- sampe satu khusus untuk melodi

- sampe kedua untuk irama/ pengiring

- sampe ketiga khusus variasi

Gambar 7l: Masyarakat Dayak Kenyah memainkan alat musik Sampe'

Biasanya alat ini dimainkan:

1. Sebagai pengiring tari-tarian dalam pesta keramaian seperti tari Gong, tari burung

enggang, tari perang, tari leleng.

2. Untuk mengisi waktu senggang

Kadang- kadang sampe ini disertai pula oleh alat musik pukul, yang nada- nadanya

sama dengan not/ nada sampe tersebut.

＼ヽ

Gambar 72:Bagan sampe dilihat dari samping dengan rotan-rotan
sebagai tangga- tangga naga (R: Rotan)

Gambar 73: Sampe' dilihat dari depan
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Gambar 74:Sarnpe'dilihat dari saFnping

Gambar 75: Sampe' dilihat dari belakang

Tanjung Utang

Tanjung Utara adalah sejenis alat musik yang ditabuh (seperti gambar) terbuat

dari batang kayu, yang satu sama lain diikat/ dirangkai menjadi deretan tangga nada.

Biasanya nada (not) Tanjung Utara ini disamakan dengan laras sampe, dan

jumlah batangan kayunya pun sama dengan tangga-tangga nada sampe. Tanjung Utara

ini biasanya dimainkan bersama-sama dengan sampe (untuk menambah variasi lagu

yang dimainkan oleh sampe).

Cara memainkan

Tanjung Utara dimainkan dengan memukul batangan kayu, dengan alat pemukul

terbuat dari kayu kedua tangan berfungsi aktif. Tanjung Utara adalah sejenis gendang

besar yang panjangnya kurang lebih 3 meter, dengan garis tengah 50 cm, alat ini

digunakan:

a. Untuk tanda- tanda atau isyarat

b. Untuk upacara- uapacara adat dan agama

Uding

Sejenis alat musik yang dipukul dengan perantaraan rongga mulut. Rongga

mulut mempunyai peranan penting untuk membuat nada-nada, sehingga dengan
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memainkan rongga mulut akan tercipta suara (nada/not) yang diinginkan. Uding terbuat

dari bamboo atau enau (aren) sepanjang kurang lebih 20 cm dengan lebar 2 atau 3.

Musik Tradisional Suku Tanjung

Suku Tanjung adalah salah satu suku dayak yang ada di Kalimantan Timur dan

begitu pula suku Benuaq. Kehidupan budaya dan seni kedua ini tidak berbeda dan

seolah-olah suku tanjung itu identik dengan sukku benuaq, terkecuali kita meneliti

bahasa yang mereka pergunakan, barulah kita akan mengetahui bahwa suku tanjung

berdiri sendiri, begitu pula suku Benuaq.

Suku tanjung yang ada di Kalimantan Timur, akan kita jumpai didaerah

kabupaten Kutai (Sungai Mahakam) di kecamatan antara lain: kota Bangun, Kembang

Janggut, Melah Muara Pahu, sedangkan suku benuaq terdapat pula didaerah kecamatan

Tenggarong, Ma Mutai, Tanjung Isui, Damai.

Musik yang ada di kedua suku ini berfungsi untuk mengiring tarian-tarian dan

juga dipergunakan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan- Pola bentuk dan ciri

khas seni musik kedua suku tersebut tidak terlepas dari persentuhan alam sekitarnya dan

menjadi milik kolektit, oleh Karen mereka pulalah yang bersama-sama

menciptakannya. Komposisi musik dari: Klentangan, Gong Kecil, Gong besar,

Gendang. Jenis-jenis musik ini mereka gunakan bersama-sam4 antara alat musik yang

satu dengan yang lain terdapat fungsi saling mendukung, sehingga membentuk pola

musik yang mereka ciptakan.

Jenis alat musik Suku Tanjung dan Benuaq

Klentangan/tr(elinang

Klentanganlkelinang merupakan sebuah instrument yang terdiri dari enam buah

gong kecil (sejenis Bonang Jawa) tersusun menurut nada-nada tertentu pada suatu

kedudukan atau standar.

Asal usul bentuk Instrumen Kentangan

Sebelum mereka mengenal logam sebagai bahan untuk membuat salah satu alat

musik, dahulunya mereka hanya mempergunakan bahan dari kayu yang keras (ulin).

Istilah klentangan setelah mereka mempergunakan logam (perunggu), dahulunya

sebelum klentangan ada mereka menggunakan Glunikung, Glunikung yaitu sejenis
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kientangan akan tetapi tcrbuat dari kayu, dan nada`nadanya tersusun sama dengan

klcntanga yang ada pada saatini.

Bιη
"た

″ο′√K′θ′rar7ga″

Klcntangan terbuat dari seJenis perunggu yang bcntuknya mi五 p dengan Bonang,

akan tetapi mempllnyai bentuk tersendiri dengan suara yang khas menuniukkan kepada

ciri‐ciri khusus dan klentangan terscbut. Kalau kita menyelidiki pembumnnyち

diperk■akan bahwa`Klentangan"dibuat di daerah Tuttung atau Benuaq.Didalalln

penyelidikan tidak ditcmui tcmpat dapur cpandal besi)untuk membuat scttata Sepcrti

mandau,tornbak.

逢 燿鵬よ inαtt bαttα Krar`″ agα″″らZar ttiZttα″BθF浅雰αrた7″

1。 Melihat bentuknya sangat mirip dengan Bonang(Jaw→・
2.Bahan untuk Klcntangan yaitu ttjcnis perunggu,suliブ ditemukan didaerah ini.

3.Kcmlll13kinan pcngolahan dari dacrah jawa9 yaim pada saat kttaan Kutai
berkuasa dan kettaan hi mengadakan hubungan dengan salah satu kettaan di
jaWa CttapahiO,hd ini bcrpcngaruh terhadap masyarakat yang berada dibawah

kekuasaan kettaan Kutai.

ル″ris K姥″′αηgα″

ao Yang mempunyalnadalnenema

(2‐3-4‐6-6-1)

b. Yang mcmpunyai nada mayOr

(2-3‐5‐6‐ 1-2)

Pcnggunaanjenis ini diSesuaikan dengan lagll yang mereka bunyikan.

C″αル物″αr″滋rη

Jenis musik klenttm adalahjenis instrument yang dipukul atau ditabuho Jauh

tidak berbeda dengan cara alat musik tabuh didaerah lain. Alat pemukul atau

penabuhnya terbuat dari kayu,tetapi dipilih kayu yang agak lembut tetapi keras,hal ini

dimaksudkan agar nada‐nada kl∞機,gan ini akan bcrubah akibat pukulan‐ pukulan yang

dilakukan.

Dipergunakan mcnglringl ta五 ‐tarian maupun dalam upacara adat maupun

agarna.Sedan3kan Glunikng dan scrunci tidak kitajumpai lagi walaupun kemungkinan

ini masih ada dan lagl.Klentangan ini mereka anggap sebagai benda pusaka yang

merupakan peninggalan ncnek moyang mereka secara turun‐ temurun. IIal ini dapat

dimenge■l karena kemungkinan untuk membuat Klentangan yang baru dengan bahan

yang sarna seperti Klentangan yang ada,tidak akan dapat atau diperoleh dan pembuat
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Klentangan sampai sekarang ini belum diketahui, jadi wajarlah kalau mereka

menganggap bahwa Klentanga merupakan pusaka peninggalan nenek moyang.

Gambar 76: glunikng dilihat dari samping Gambar 77: glunikng dilihat dari atas

Gambar 7E: klentangan dan standar denga motifukiran Tunjug dan Benuaq

-\_--_-.-

Gambar 80: klentangan dilihat dari atas (dengan

hiasan berbentuk bintang lima)
Gambar 79: klentangan dilihat

dari samoine
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Gong Kecil Taraai

Gong kecil untuk suku benuak dan suku Tanjung mempunyai istilah tertentg

yaitu taraai. Taraai yaitu sejenis Gong kecil (bentuk seperti klentangan) yang

jumlahnya hanya satu dan biasnya digantung pada satandar

Biasanya alat ini dipergunakan hanya untuk upacara naik atun, yaitu dengan

memukul taraai tersebut terus-menerus disertai dengan pantun-pantun didalam bahasa

mereka, dan berhubungan denga upacara tersebut. Alat pemukul atau penabunya terbuat

dari kayu yang agak lunak.

Gong Besar Genikng

Genikng adalah untuk istilah Gong besar, baik untuk suku Benuaq maupun suku

Tanjung. Genikng ini tersiri dari dua macam yaitu yang besar, garis tengahnya 55 cm

dan yang kecil 45 cm. kedua gong ini biasanya digantung pada standar seperti halnya

gong Jawa, dan standar ini juga diberi hiasan dengan motif ukiran suku. Kedua gong ini

mempunyai nada yang berbeda. Disesuaikan dengan nada perkembangan dan fungsinya

seolah-olah merupakan alat musik bass. Yang besar bemada C dan yang kecil bernada

E.

Gong besar biasanya dipergunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan juga

dipergunakan uktuk membantu Klentangan dalam mengiringi musik untuk tari- tarian.

Taraai dan Genikng terbuat dari perunggu, cara pembuatannya belurn dapat

diketahui dengan pasti, diperkirakan datangnyajuga dari luar.

Gambar 8l: gong besar dengan standar/tempat gantungan (dilihat
dari depan) tempat untuk menggantungkan gong terbuat dari bahan

kayu, dan diberi hiasan/motif
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Gendang

Bagi suku Tanjung maupun Benuaq gendang memegang peranan pula, baik

dalam upacara keagamaan maupun acara keramaian, dan juga untuk mengiringi musik

tari-tarian. Gendang ini dibagi dalam beberapajenis, yaitu:

a. Prahi ialah gendang yang panjangnya 2,75 meter

b. Gimar ialah gendang yang panjangnya 60 cm

c. Tuukng tuat (gendang duduk)

d. Pempong ialah gendang kecil sepanjang 30 cm

Galnbar 82:G′ ″α″

Gambar 83: Tuukng tuat

Gabar 84: Prahi

Selain bentuk-bentuk instrument yang disebut diatas, suku ini juga mempunyai

instrument tiup yang mereka sebut dengan Suling (seruling) yang dibuat dari bamboo

bentuk Suliing ini pu bermacam jenisnya antara lain:

Serupaii

Betuk seperti palu terbuat dari bambu, panjangnya kurang lebih 45 cm,

berdiameter 1,5 cm, dengan fungsi 4 buah lobang (tiga diatas satu dibawah), tempat
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meniupnya sama dengan Harmonika sebagai sumber bunyi bila ditiup pada bagian

tersebut.

Kemudian pada bagian ujung/ekor tedapat sungkup juga terbuat dari bamboo

yang panjangrya kurang lebih 8 cm dengan garis tengahnya 3 cm-

- nada dasar serupaii: C- Cis-E-F-G

- pengguniumnya: upacara belian (pengobatan), untuk mengiringi tari

- cara memainkan: hamper sama dengan harmonica tiup-sedot dengan menutup

dan membuka lobang yang ada dengan jari tangan dan kiri.

Suling dewa

Bentuknya seperti suling daerah Sunda dan Jawa panjangnya kurang lebih 65 cm

dengan garis tengah 1,5 cm, mempunyai enam lobang tempat meniup diberi ban yang

terbuat dari rotan.

- nada yang dimiliki: C- E- F- G- A- B- C

- penggunaannya: untuk mengiringi tari Belian, untuk mengisi waktu senggang.

- Cara memainkan: sama dengan memainkan suling daerah Sunda dan Jawa.

Kelalii

Bentuknya seperti suling dewa, akan tetapi hanya mempunyai empat lobang,

panjangnya kurang lebih 55 cm dengan garis tengah 1,5 cm bagian yang akan ditiup

diberi lingkaran tabung yang terbuat dari potongan bamboo.

- nada yang dimiliki; C- E- F- G- B

- penggunaanya; unfuk upacara selamatan, sukuran setelah panen

- cara pemakaiannya: seperti memainkan suling biasa

Tompong

Bentuk tompong seperti bentuk kelalii. Panjangnya kurang lebih 20 cm, dengan garis

tengah 2,5 cm,dan mempunyai lima lobang (4 diatas dan I dibawah)

- nada yang dimiliki: C- E- F- G

- penggunaannya: acara pertunjukkan, acara pengobatan (belian)

- cara memainkan: sama dengan suling biasa
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Musik Etnis Nusa Tenggara Barat

Peralatan Musik Tradisional

l. Orkestra

a. Kepulauan Sumbawa

1) Gong Genang terdiri atas:

- I buah gong

- 2 buah genag (gendang)

- I buah serune (sebagai pembawa melodi)

- I buah palompong (sebagai alat ritmis)

b. Kepulauan Lombok

3) Orkestra genggong terdiri dari:

- Genggong

- Suling

- Rincik

- Petung

- Gong

Alat musik ini terbuat dari bamboo kecuali Rincik.

4) Gamelan

I I (sebelas) rebana, yang dicatat di Dasan Agung nama dan ukurannya adalah

sebagai berikut:

- Terompong: lebar penampang atas 28 cm, lebar penampang bawah 24 cm, dan

tinggi 11 cm.

- Pengempat: lebar penampang atas 29,5 cm, lebar penampang bawah 24,5 cm

dan tinggi 12,5 cm.

- Panglimak: lebar penampang atas 29,5 cm, lebar penampang bawah 24,5 cm,

dan tinggi 12,5 cm

- Terompong (paudan sebelas): lebar penampang atas 31,5 cm, lebar penampang

bawah 26,5 cm, dan tinggi l3 cm.

- Tongseh: lebar penampang atas 34 cm, lebar penampang bawah 29 cm dan

tinggi 13 cm

- Pemalek: lebar penampang atas 36 cm, lebar penampang bawah 31 cm dan

tinggi 12,5 cm
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- Terompong belek (terompong besar): lebar penampang atas 36,5 cm, lebar

penampang bawah 32,5 ern dan tinggi 13,5 cm

- Gendang Wadon: lebar penampang atas 34,5 cm, lebar penampang bawag 31,5

cm dan tinggi 15 cm

- Gendang lanang: lebar penampang atas 29,5 cm,lebar penampang bawah 25,5

cm dantinggi 15 cm

- Gong belek: lebar penampang atas 59,5 cm, lebar penampang bawah 51 cm dan

tinggi 19,5 cm.

2. Betuk alat musik etnis Nusa Tenggara Barat:

a. Silu: terbuat dari bahan kayu sawo matang, perak dan daun lontar

Nama bagian pada Silu:

- pipi silu: lidah sebagai sumber bunyi (dibuat dari ro-o tua/ daun lontar)

- satampa nail: penahan bibir (dibuat dari perak berbentuk lingkaran)

- rona nail: penghubung antara pipi silu da watasilu (dibuat dari perak)

- wata silu: batang silu (dibuat dari kayu sawo), terdapat karongga (lubang)

sebanyak 7 buah didepan dan I buah dibelakang.

- Ponto silu (pantat silu): berfrrngsi sebagai pengeras suara atau resonator

(terbuat dari perak).

Silu tidak mempunyai ukuran standar (pembuatannya) yang diutamakan adalah

produksi suaraya. Silu dimainkan oleh pemain masih keturunan raja-raja. Yang

sekarang pemain silu yang masih ada adalah keturunan pemain silu Istana Bima tinggal

di Gilipandq desa Sara-e, Kec. Rasa Na-e Kab. Bima.

Lagu- lagu yang dimainkan lagu-lagu pengiring tari istana seperti: tari Katubru

Karaent4 Lenggao, Manca, Sere dan lainnya Silu hanya dimiliki didaerah Bima dan

Dompu karena safu etnis.

b. Serune: terbuat dari buluh (sejenis bambu kecil) dan daun lontar

Nama bagian pada serune:

- Serumung Ode (serobong kecil): bagian yang ditiup, berfungsi menahan

nafas agar tetap rada di serumung

- Lolo (batang): mempunyai 6 lobang diatas dan satu bongkang (lobang)

dibawah

- Serumung rea (cerobong besar): terbuat dari daun lontar) dan merupakan

sebagai resonator.
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- Anak Lolo: bagian lolo yang terkecil, disinilah terdapat ela (lidah) yang

merupakan sumber suara, terbuat dari buluh.

- Ela: bagian atau lidah merupakan sumber suara.

c. Gambo: bahannya adaah kayu, kulit kambing, dan senar plastik-

Bagian-bagian gambo adalah sebagai berikut:

- Tuta (kepala) terdapat 6 buah penyetem (wole)

- Wo-o (leher)

- Kenta (membrane) dari kulit kambing, befungsi sebagai resonator.

- Kaki yang bersambung dengan perut dan leher

- Ai gambo (dawai) dari senar plastik

- Turki (penganjal) berfrrngsi sebagai penyekat antara senar dan membrane

kulit.

- Jempa, yaitu tempat berkaitnya dawai.

Nada-nada yang dihasilkan oleh gambo:

Do, re, mi, fa, sol. Dan tidak terdapat fret (sarumbu). Terdapat lima senar.

Gambo berasal dari Sulawesi yang dibawa oleh suku bugis yang banyak berlayar

ke Bima.

d. Pereret: bahan dari kayu ipil atau kayu kunyit (kayu kunung) dan daun lontar.

Bagian-bagian dari pereret adalah:

' Spirit (lidah): terdiri atas 2 lembar daun lontar, yang dibentuk seperti

trapezium.

- Penyangka: merupakan penahan bibir: dibuat dari kayu berbentuk lingkaran.

- Pengantar (penyambung): bahannya dari kayu

- Batang (badan pereret): bahan dari kayu ipil atau kayu kunyit denga 7 buah

lobang

- Serobong: berfungsi sebagai resonator

- Piringan: berfungsi sama denga serobong.

- Pembuatan pereret pada umumnya lebih dititik beratkan pada segi musikalitas

daripada segi artistiknya. Pereret ditiup sambil bersila atau berdiri.

e. Genggong; bahan pembuatan genggong pelepah daun enau yang sudah tu4

talinya dari ambung nanas (serat daun nenas), dan danda (pegangan tali) dari

duri landak. Sekarang talinya dari benang dan dandaya dari kayu. Bagian-bagian

dari sebuah genggong:
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- Awak (badan) ukuran sejengkal

- Belong (leher) senyari setengah (l %iari)

- Elak belek (lidah besar)

- Elak kodek (lidah kecil)

- Otak (kepala) ukuran senyari

- Tali (dahulu dari serat nenas)

- Danda (dahulu dari duri landak)

- Lebargenggongsenyari.

Genggong ada dua macam, yaitu :

Genggong lanang dan genggong wadon. Secari fisik tidak dapat dibedakan,

yang membedakan dari segi suara.

f. Pelompong; terbuat dari kayu yang ringan fienis kayu kabong ; kenangas dan

berora). Bagian-bagian dari pelompong :

- Bilah-bilahpelompong

- Bale palompong : wadah palompong (bilah-bilah), berfungsi sebagai

resonator.

g. Suling Loang Telo; dibuat dari satu jenis bilok (buluh) yang disebut bilok ges

(buluh pasir).

Bagian-bagian dari suling loang tebu :

Seleper (cincin): terdiri atas segabung rautan bambu tipis atau bebungkulan

(bambu untuk tidak diraut).

- Loang lelet: lobang yang terdapat dibawah sleeper

- Awak suling (badan suling)

- Loang atas (Lobang atas), banyaknya 3 buah

- Loang bawak (lobang bawah), banyaknya I buah.

Suara Suling Loang Telu hanya ada dua, yaitu dang dan ding. Tetapi

menurut pengamatan tim ada empat nad4 yaitu: 14 do, re dan mi. Dahulu alat

musik ini hanya dimainkan oleh orang-orang yang terkena panah asmara sebagai

senggeger (pemikat kasih) bagi yang dipujanya.

h. Rebana: bahan rabana pada umumnya semuanya sam4 baik di Lombok, di Bima

maupun di Sumbawa. Yaitu terdiri dari kayu, kuli! rotan dan kawat.

Bagian-bagian rebana terdiri atas:

- Penampang rebana, dari kulit
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- Badanreban4darikaYu

i. Rebana Rea; terbuat dari kayu, kulit kambing dan rotan'

Bagian-bagian rebana Rea:

- Lenong: kulit

- Rengkan: dua utas rotan yang merekatkan kendang dengan sematang.

- Sematang: kayu yang dibentuk seperti mangkuk'

- Lobang:lobangresonator.

- We Rebana Rea: rotan yang dimasukkan kedalam rongga rebana

Rebana Rea berfungsi untuk mengiringi lagu-lagu yang syaimya berbahasa

Arab, diambil dari buku Hadrq Berzanji dan Parsi Tahunan'

Kesenian yang diiringi oleh Rebana Rea ini disebut Ratib Rebana Rea. Fungsi

pada mulanya adalah untuk menyebarkan agama Islam dan untuk

memeriahkan acara Perkawinan.

0 Ratib Rebana ode artinya Ratib yang diiringi rebana kecil.

0 Rebana Lima adalah sejenis rebana Rea, ukurannya hampir sama

Fungsinya berbeda yakni membawakan lagu-lagu daerah sasak untuk

mengiringi upaera-upacara perkaw inan, khitanan.

j. Gendang Belek

Bahannya terbuat dari kayu Tap, lendong sapi (kulit sapi). Gendang Belek ada

dua macam yaitu gedang Mama (gendang laki-kali) dan gendang Nina (gendang

perempuan)- Dibedakan oleh suara yang dihasilkan; Gendang Mama lebih nyaring

dari Gendang Nina.

Bagian-bagian dari gendang Belek:

- Rampeng: penampang gendang terbuatdari kulit sapi-

- Batang: badan gendang, terbuat dari kayu tap

- Jangat atau tali bahannya dari kulit.

- Wangkis: tali penguat yang melingkari rampeng bahannya dari kulit.

Tinggi tata-rata ukuran gendang belek lebih dari 90 cm. Alat pemukulnya

disebut Pematok Gendang.

Sebagai alat musik dalam tari oncer, gendang belek sekaligus merupakan

peralatan tari, karena memainkannya sambil menari. Pola ritmis gendang belek

yang sempat dicatat dalam tim pengamat adalah:
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1. Lunturan

2.Rantokan

3.Timbalan Kapah

4.Timbalan Rapet

5。 Baris

6. Rentekan

7. Rantokan Poto

8. Tamburan

9. Tuntel aik

10. Tuntel darat

l l.Rantokan

dipukul agak pinggir penampang gendang.
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I.圏 .Иυ 秘 び И び

Ⅱ。 開 。/び 秘 UAU
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Bentuk-bentuk Peralatan
Musik Tradisinonal Nusa Tenggara Barat

Untuk jelasya lihat penampang silu dengan nama bagiannya dan bahannya pada gambar

di bawah ini:
Keterangan:
1. Pipi silu, yaitu lidah sebagai

sumber bunyi, dibuat dari ro-o tu-a
(daun lontar), berlapis empat, diikat
dengan benang.
Satampa nail,yaiit penahan bibir,
dibuat dari perak berbentuk

lingkaran.
Rona nail, merupakan pnghubung

antarapipi s/n dengan wata silu,
bahannya dari perak
Vlata silu, dibuat dari kayusawo
pada w ata s ilu, terdaPat knronga
(lubang) sebanyak 7 buah didepan
dan satu buah dibelakang, terletak
dipangkal wata silu.
Ponto silu (pantat silu) berfungsi
sebagai pengeras suara atau

resonator. Bahannya juga dari
perak.

l.
?.
I
-).
tl .

5.

sr--nlrtr r.rrr1: otJc.

Iolo (baturrl:).

scrul].rtil)g rca.

itttak lr'>lo.

cl;r-

Gambar 85: Serune
Tahap teraV,hir gambo dipelitur atau divenis

／
　
２
　
う

2.

3.

4.

5。
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Gambar 86: Pereret

Gambar 87: Bagian-bagian dari sebuah genggong
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Gambar 88:. Palempong sekarang

Gambar 89:. Suling loang telu

- - lcrrtlol'rE (Jrcrrlrrrr lrang)

Gambar 9U Rebana di Lombok dan bagian-bagiannya
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ktttltrt

--.- .. .,valc

Gambar 9l:. Rebana di Bima dan bagian-bagiannya.

angkang..--_.
(pcnarn l:lrrrg)

Gambar 92:. Rebana Sumbawa dan bagian-bagiannya

Gambar 93:. Rebana Rea
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1. Rαη
`″

g,yaitu penampang

gendang,dibuat dari kulit

sapl

2. 」Bα′α″g yaitu badan gendang

yang dibuat dari lっ ノタたη

3. ノaFgα′atau talui bahannya

dari kulit。

4. ″♭ηgたおyaitu tali penguat

yang melh8kari″η
`rg.

Bahamya dan kulit

鐸 爾 =メ

Gambar 94:Gendang Belek

Gambar 95 atas : Gendong beleft dari desa Tanjung
Lombok Barat

Gambar 96 Kanan : Cara memainkan gendong belek

Keterangan :

U : berbunyi dung (suara gendang mama/ lanang)

A = berbunyi dak (suara gendang nina I wadon)
P : oncer
T = berbunyi tak
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Di lingkungan masyarakat Dayak Benuaq', Kalimantan Timur, Musik Etnik

Nusantara yang memakai alat musik jenis gong dimiliki secara pribadi- Bila terdapat

upacara yang menggunakan alat musik jenis gong, beberapa alat musik milik pribadi

tersebut dikumpulkan. Gong-gong itu dipilih dan dipertimbangkan kualitas dan laras-

nya (tuning), ymg memungkinkan gong-gong tersebut dapat disatukan dalam sebuah

ensambel. Ensambel dengan gong biasanya digunakan pada upacara-upacara penting

seperti upacara yang berhubungan dengan pengobatan dan kematian.

Di masyarakat Kayan Mendalam, Kalimantan Barat, Musik Etnik Nusantara

biasanya dimainkan dalam dua konteks utama: (a) untuk mengiringi tarian sebagai

bagian dari upacara ritual atau sebagai hiburan dalam pesta-pesta rakyat dan keluarga;

dan (b) tanpa tarian, dalam suasana yang akab dan tidak resmi. Untuk pertunjukan-

pertunjukan yang bersifat ritual, tarian biasanya diiringi dengan nyanyian kelompok

atau dengan ensambel yang menggunakan alat musik jenis gong dan gendang.

Gambar 97:lJpacata kematian dalam masyarakat Mamasa

Sulewesi Selatan yang diiringi dengan musik Gong.

Di beberapa tempat lain, seperti di Sumba dan Bolaang Mongondow (Sulawesi

Utara), ensambel yang menggunakan alat musik jenis gong bisa dimainkan untuk

upacara perkawinan atau hiburan, sekaligus untuk up:rcara kematian. Perbedaannya

bukan pada ensambelnya, melainkan pada pilihan lagu, juga tempo. Di masyarakat

Bugis, Sulawesi Selatan, alat musik berdawai seperti lacapi dipakai untuk mengiringi

jenis nyanyian bercerita, demikian pula dengan alat musik kncaping di Makasar,

Sulawesi Selatan.

.Masyarakat 
Benuaq adalah orang-orang Barito yang tinggal terutama di sekitar Danau Jempang

di daerah aliran sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
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Gambar 98: Gendang Belek Musik mengarak pengantin di Lombok - NTB

Musik Etnik Nusantara gong waning di Flores, meko di Rote, dan lelat sene di

Timor mengiringi tarian solo atau kadang-kadang beberapa orang yang menari

bersamaan tetapi tanpa saling memperhatikan, sehingga seolah-olah ada beberapa tarian

solo yang sedang dipertunjukan sekaligus. Di samping itu, terdapat musik untuk arak-

arakan penganten di Lombok, Nusa Tenggara Baral

Sulawesi Selatan

PeralataEI Kesenian Tradisional

l.Peralatan Musik Suku Bugls

ao Kecaping

bahan:kayu dan kawattembaga(senary

bentuk:InemanJang lnmp bentt perahu

warna :kuning

Kecaping dalaln bahasa lndonesia: kecapi, adalah musik tradisional daerah

bugis. Kccaping merupakan alat musik tradisional yang digunakan oleh penduduk

pedcsaan untuk mcnghibur diH sendiH dan orang lain,disaat‐ saat menunggui kebun,

dirumah‐rumah jaga dan dirumah‐ rulnah pcnduduk yang membayar nazar,dan yang

terakhir kecaping digunakan juga untuk mengiingi tari daerah,pemaillnya dinamakan

pakkacapingo Memetik kccaping bukan hanya dapat dilaksanakan perorangan tetapijuga

dapat dimainkan oleh bcberapa pemainしαたbCη″∂,masing‐masing mernbawa

pakkacapingnya sendlri― sendiH, dalam waktu bersarnaan secara scrasi dan enak

didengar.Kollon asal mulanya terbentuknya alat musik ini dibuat oleh seorang pelaut.
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Sang pelaut diilhami oleh tali-tali layarnya yang berbunyi dan ia merasa terhibur oleh

getaran bunyi tali-tali layar perahunya lalu ia membuat kecaping dan bentuk alatnya

mirip dengan bentuk Perahu.

Kesenian Tradisional Sulawesi Tengah

Lokasi

Kabupeten Donggala terletak pada garis khatulistiwa dengan luas daratan t

25.497 krrf. Jumlah penduduk kabupaten Donggala 608.151jiwa" dan 11 kecamatan

yang didiami oleh suku bangsa Kaili penduduknya berjumlah 419.630 jiwa'

Mengenai keadaan geogafis lokasi suku bangsa Kaili, pada umumnya terdiri

dari daerah maritim atau daerah pantai, daerah pedalaman/ dataran dan pegunungan.

Daerah pegunungan lebih luas dari daratan dan pantai, daerah daratan lebih luas dari

daeah pantai.

Latar Belakang

Sejak dahulu sampai sekarang norma-borma atau nilai-nilai adat istiadat dalam

kehidupan masyarakat suku bangsa Kaili masih tetap dipertahankan. Ikatan kekerabatan

sangat domiuna dalam pergaulan hidup bersama. Rasa kebersamaan suku bangsa Kaili

terlihat pada upacara yang bertalian dengan daur hidup, seperti [perkawinan, kematian,

dan sebagainya. Dalam upacara-upacara tradisional, lahirlah musik, tari yang

menggunakan alat kesenian untuk mengiringi upacara khususnya upacara penyembuhan

penyakit misalnya upacara BALIA.

Pada upacara BALIA telah terkandung unsur musik dengan menggunakan alat

lalove, gimba. Pada saat melepas lelah selesai bekerja di sawah atau di kebun, akan

timbul bermacam-macam alat hiburan atau permainan.

Peralatan hiburan dan kesenian berbagai macam bentuk dan jenis antara lain:

ge so-ge so, paree, mbasi-mbasi dsb.

Pada masyarakat Kaili dimasa lampau menganut kepercayaan anismisme dan

dinamisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini berangsur-angsur ditinggalkan,

dengan masuknya agama Islam dan Kristen.

Suku bangsa kaili yang sebagian besar mendiami kabupaten Donggala

mayoritas beragama Islam (+ 90yo), dan .sisanya *.lYoberagama Kristen, dan sebagian

kecil masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yakni kelompok

masyarakat yang terdapat digunung-gunung.
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Bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Kaili untuk saling berhubungan dalam

pergaulan sehari-hari adalah bahasa Kaili. Bahasa Kaili ini terdiri dari beberapa dialeg,

seperti: dialeg Ledo, dialek Rai, dialek Unde, dialek Doi, dialeg Tajio, dialek Tarq

dialek Kori, dialeg Da'a, dialegk Inde, dialek Ija, dialek Uma, dialek Edo, dialek Ado,

dialek Awa. Dialek-dialek tersebut tidaklah terlalu tajam perbedaannya sehingga tidak

terlalu sulit utuk saling memahami. Dialek yang banyak pendukungnya ialah dialek

Ledo danRal, oleh karena itu pada umumnya dialek yang menjadi dasar sebagai bahasa

Kaili adalah dialek LEDO.

7. Musik Etnis Aceh

Musik etnis Aceh telah berkembang pada abad 16. Sedangkan masuknya Agama

Islam ke Aceh pada abad I L Musik etnis Aceh bernuansa Islam karena penduduknya

mayoritas beragama Islam. Di AcelU secara umum seni misiknya terbagi kedalam dua

kelompok yauitu: musik instrumental dan musik vokal. Untuk seni musik instrumentalia

di Aceh tidak terdapat alat musik yang bernada lengkap. Yang ada hanyalah alat'alat

musik ritmis seperti: genderang, rapai dan rebana. Sedangkan seni musik vokal daerah

Aceh mula-mula berkembang dari cara+arapembacaan syair atau pantun. Isi atau tema

syair-syair Aceh ialah kebanyakan bernafaskan Islam-

Dalam bentuk kompensasi di kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ibukotanya.

Kutacane berkembang seni musik canang, kecapi, tetapi tidak diketahui dengan jelas

dari mana asal- usul canagn dan kecapi tersebut. Apakah diproduksi dari daerah tersebut

atau didatangkan dari daerah lain. Dikabupaten Aceh besar terdapat alat musik yang

disebut serune kalee. Dewasa ini permainan senme kalee digunakan untuk membawa-

kan lagu-lagu daerah dan mengiringi tari-tarian. Instrumental musik Aceh yang paling

dominan, instrumen yang sifatnya ritmis, dianaranya: Gonderang (berbentuk barrel),

rapai (frame drum), rebana (frame drum). Adapun instrumentasi musik Aceh yang

bersifat melodi adalah: sarune klasifikasi Curth Sach di aceh.

I. Idiopon: bunyi yang dihasilkan dari alat itu sendiri.

l. leusong seperti lesmg untuk menumbuk padi.

2. canang seureukeh,jenis xylopon.

3- memong seperti canang instrumen idiofon Minang.

4. genggong, jew' s harp.
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II. Membranopon: bunyinya berasal dari kulit.

1- gegedem, semacam rebana yang ada di Gayo

2. rapai, jenis reban4 tetapi lebih kecil

3. gendorang, jenis gendang dua muka/sisi

4- marwas, sejenis drum yang ada di Temieung

5. gedombak, jenis goblet drum pengaruh melayu yang ada di daerah Teuming

m. Aeropon: bunyi yang berasal dari udara.

1. sarune kalee, jenis hobo (shaw), ini pengaruh India

2. buloh merindu, sama dengan seruling

3- saluang

4. bensi, sama dengan bansi di Minangkabau

5. sarunei moh-moh, jenis nulfi reed yang terbuat dari batang padi

IV. Kordopon: sumber bunyinya berasal dari snar

1- biol4 pengaruh Eropa

2- gambus, pengaruh Islam

3. canang, kecapi danteganing

Bentuk ensambel pernyataan musik Aceh

l. Ensambel geundrang terdiri dari:

a. 2 buah genderang

b. I buah sarune kalee

c. Sepasang canang

2. Ensambel Ailetunjong terdiri dari:

a. 5 buah leusong padi

b. I buah sarune kalee

c. Rapai

d. Gong

3. Ensambel ceureukeh terdiri dari:

a. 4 buah canang ceureukeh/momongan dan pupuik batang padi
b. I buah sarune moh-moh

4. Ensambel musik tari Japen terdiri dari: Kuala simpang

b. Biola
c. 2 buah gendang ronggeng
d. Marwas
e. Gambus
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5. Ensambel Rapai tyerdiri dari:

Rapai dari berbagai ukuran digabung dengan vokal dan pantun-pantun yang saling

sahut menyahut.

6. Ensambel Canang Kecapi terdiri dari:

Canang kecapi yang dimainkan memakai pemukul pada tangan kiri, saling isi

mengisi (interloking)

Untuk seni musik vokal di Aceh disajikan oleh 2 bentuk yaitu seni vokal yang

disaj ikan secara acompanyemen/bersama.

Bentuk vokal yang disajikan secara solo

l. Meunasib, yaitu nyanyian untuk ratapan/kisah sedih

2. Doopada yaitu nyanyian menidurkan anak

3. Panton Jagatulo, yaitu nyanyian pantun-pantun, bentuk vokal yang disajikan secara

accompanyemen/bersam a

4. Dalail adalah syairnya dari buku/kitab dalail, yang dinyanyikan bersama dan

dipimpin oleh seorang syeh

5. Mendikee adalah nyanyain keagamaan, biasanya disajikan padaaaramaulid Nabi

6. Laiwevet adalah nyanyian dalam tarian seudati yang ditarikan para wanita dan

dipimpin oleh seorang syeh

7. Rukon nyanyian bersama yang berisi tentang nilai-nilai keagamaan

8. Rabani adalah nyanyian bersama yang berisi tentang keagamaan yang diiringi

dengan buloh merindq alat tiup

9. Didong adalah nyanyian solo yang dijawab dengan koor dan menggunakan indang

atau rapai sebagai iringan berbentuk lingkaran memakai ritme bantu kecil (main

laki).

10. Bines, didong yang dibawakan untuk wanita

11. Sining Bines, jenis tarian dan nyanyian pria diiringi dengan canang

12. Saman, nyanyian sambil menari dalam posisi duduk, responsial dan dibawakan oleh

kaum pria

13. Meuses4 saman untuk kaum wanita

14, Kederem, nyanyian bersama yang diiringi dengan rapai dan genderang

15. Nyanyian bersama pria tentang keagamaan disebut safer

16. Pluet (nyanyian bersama dua kel berbalas pantun)

1 7. pekometten (nyanyian keluarga)
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8. Musik Tradisional Melayu

Musik melayu ada tiga macam yaitu:

l. Musik sakal dan megic

2. Musik untuk theater

3. Musik untuk hiburan

Musik tradisional melayu dipengaruhi oleh Arab Islam terkenal dengan kesenian

zafin (gambus). Para penyanyi dan penari di zaman dahulu semuanya adalah laki-laki,

dan musik instrumennya terdiri dari: satu buah gitar tujuh tali dan empat nada dan

beberapa gendang kecil bersuara pekak (marwas), biola dan akordion. Musik tradisi

melayu ini juga dipengaruhi oleh India yang dikenal dengan musik Chazal dan Chalti

Chazal adalah Harmonuim dan dua buah gendang India, sedangkan Chalti adalah biola

dan gong.

Pengaruh Arab berkembang ke India Utara dan di Sumatera pengaruh Arab ini

berkembang di Pulau Pinang, Pesisir Sibolga" Pariaman dan Bengkulu, seperti aliran si'

ah (tabut) di Pariaman. Rangkaian lagu daerah Melayu sering ditampilkan bersama

dengan tarian, antara lain yaitu:

l. Tari lagu senandung dengan menggunakan tempo 414 (lambat, sedih dan diselingi

dengan pantun dan musik yang dikenal dengan lagu berhanyut). Alat musiknya

adalah: biola, akordion, dua buah gendang ronggeng dan satu buah trawale (gong).

2- Tari lagu dua dengan menggunakan tempo 2/4 gembir4 dengan pantunjenaka. Hal

ini merupakan pengaruh Portugis ketika menguasai Malaka tahun l51l M.

Temponya trangnillo: dengan gerakan kaki yang digenjot-genjotkan atau agresi,

dengan menggunakan langkah double step.

3. Tari lenggang mak luang, artinya nama yang diberikan pada OId V/oman (matron)

yang mengepalai dayangdayang istan4 dinyanyikan dalam empat baris chors.

Penyanyi bebas berimprovisasi, karena itu lahir gerakan tajam dan jari memakai

saputangan atau selendang. Irama lagu dipercepat sesuai dengan gerak tari dis "chek

minah sayang".

4. Tari pulau sari dengan irama lagu dua dengan tempo cepat dan tidak pakai

nyanyian. Dalam tarian di utamakan gerakan kaki yang seakan melompat. Dari

irama inilah tercipta tari serampang dua belas.

5. Tari petani dan tari Gubang, irama tari ini berasal dari irama lagu batak. lnstrumen

gubang yaitu biola, dua buah gendang ronggeng dan satu gambang (kayu), tari
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gubang berkembang di daerahy asahan siak (riau) pengaruh intercom suku Batak

dan irama Arab dengan pantun.

9. Musik Etnis Mentawai

Bentuk Musik Tradisional Mentawai

a. Bentuk nyanyian atau lagu

Bentuk nyanyian atau lagu di Mentawai dikenal dengan Urai. Dimana jenis yang

terdapat disiberut terdiri dari dua yaitu:

t Urai Karei (Nyanyian dukun atau sikerei)

. Urai Turuk (Nydnyian tarian)

Disamping kedua jenis urai tersebut masih ada urai yang lain seperti urai pagalangan

(nayanyian kerinduan dan kekecewaan), dan masih banyak lagi Urai-urai yang lain.

r Urai karel adalah nyanyian yang mempunyai kekutan gaib menurut keyakinan

penduduk asli siberut. Urai karel dianggap milik nenek moyang yang diwariskan

kepada sikenei, teksnya terdiri dari mantera-mantera yang membuat urai kerei

mempunyai kekuatan gaib.

r Urai Turuk adalah nyanyian-nyanyian tarian yang digunakan untuk mengiringi

tarian.

b. Alat-alat musik yang terdapat dimentawai terdiri dari :

I Jejenang ( Lonceng )

Jejenang digunakan untuk mengiringi tarian lajiou simaggere, urai bibibit urai

pangalak kafubu, urai panoga kageret urai. seiget simaggere, urai masikau

simaggere dan urai lajjou simaggere.

I Canang

t Talempong

t Gong

c. Bentuk Sajian Musik Tradisional Mentawai

Urai kerei hanya boleh dinyanyikan oleh sikirei dalam konteks upacara ritual.

a Fungsinya dalam masyarakat adalah :

- Upacara paruak (pertemuan beberapa orang sikerei)

Pada upacara paruak sikerei akan menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan

dengan pemujaan terhadap roh-roh pelindung seperti:

- Urai Bulungan
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Urai bulungan merupakan nyanyian-nyanyian atau lagu roh pelindung

Urai Paruangan

Urai paruangan merupakan nyanyian-nyanyian atau lagu pertemuan dengan roh-

roh pelindung.

Upacara Pabettei (penyembuhan)

Simaggere (iiwa) menusia sering keluar dari tubuh pemiliknya. Kepergian

simaggere dari tubuh seseorang menyebabkan kekosongan dalam tubuhnya.

Tubuh yang kosong dari jiwa itu memberi kesempatan masuknya makhluk-

makhluk gaib atau kekuatan-kekuatan gaib kedalam tubuh seseorang yang

dikenal dengan bajou.

Bajou adalah: suatu kekuatan makhluk gaib yang tidak tentu. Bajou akan

menyerang tubuh melalui aliran darah dan merusak organ-organ tubuh, sehingga

badan manusia menjadi panas.

Untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib atau

roh-roh dan bajou tersebut, maka sipenderita harus segera minta pertolongan

pada sikerei. Dan pihak penderita harus menyelenggarakan upacara pabbetei

dan mengundang satu atau beberapa orang sikerei untuk melakukan pengobatan,

Didalam pelaksanaan upacara pabbetei, sejumlah Repertoar urai Kerei yang

dipergunakan sikerei hanya yang berhubungan dengan penyembuhan, seperti;

o LaguJagu yang dipergunakan setiap upacara pabbetei

o Repertoar Khusus

Repertoar khusus merupakan repertoar yang berkaitan dengan jenis roh atau

makhluk gaib yang berada ditubuh penderit. Repertoar khusus pada setiap

upac.fa pabbetei berbeda-beda Hal ini disebabkan karena orang sakit itu selalu

kemasukan roh atau makhluk gaib yang sering berbeda.

Apabila up:lcara pabbetei dilaksanakan lebih dari satu tatrapan upacara, berarti

penyakit sipenderita semakin parah biasanya terjadi penambahan repertoar urai

kerei, karena sikerei meftlsa perlu memaksa simaggere (iiwa) sipenderita supaya

kembali ketubuhnya. waktu itu sikerei melakukan lajjou simaggere. Lajjou
simaggere dilakukan berulang-ulang sampai simaggere penderita dianggap

sudah berada disekitar tempat upacara atau disekitar tubuh penderita.

Biasanya ada delapan repertoar yang dipraktekkan oleh sikerei dalam

pelaksanaan upacara pabbetti.
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Delapan Repertoar tersebut adalah:

a. Urai Pamunaijat saukkui.

Urai pasmunaijat saukkui adalah lagu yang dinyanyikan diawal upacara,

dengan tujuan mempersembahkan bunga-bunga dan perhiasan sikerei

supaya dipakai terlebih dahulu oleh saukkui (para roh nenek moyang )

sebelum dipakai oleh sikerei.

b. Urai Bibitbit.

urai bibitbit adalah lagu yang dinyanyikan untuk memberikan ruangan

upacara (ruangan rumah) dari bajou-bajou yang ada disekitar ruangan itu.

c. Urai yang berhubungan dengan roh atau makhluk gaib yang memasuki

tubuh sipenderita.

Tujuannya adalah untuk membujuk roh supaya sudi keluar dari tubuh

penderita dan mengantar ketempat semula. Misalnya Meinan (Roh Buaya),

sikerei akan mengantar roh-rohnya (buaya) tersebut kerempat asalnya yaitu

sungai.

d. Urai Pangalak Katubuh

Urai pangalak katubuh adalah urai yang dipergunakan sikerei untuk

mengeluarkan bajou-bajou dari dalam tubuh penderita.

e. Urai Pameruk

Urai pameruk adalah urai yang dipergunakan sikerei untuk memberi

kekuatan pada ramuan-ramuan obat yang akan diusapkan ketubuh penderita,

agar tubuh yang sakit akibat serangan sibajou sembuh.

Urai Panoga Kagerat atau masigirasi semaggere

Urai panoga kagerat adalah urai yang memanggil simaggere (iiwa) supaya

datang ketempat upacara.

Urai Seiget Simaggere.

Urai seiget simaggere adalah urai yang digunakan untuk membujuk

simaggere yang sudah berada diruang upacara supaya bersedia kembali

ketubuh penderita.

Urai Masikau Simaggere

Urau masikau simaggere adalah urai yang digunakan untuk memasukkan

simaggere ketubuh sipenderita-
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Diantara delapan urai tersebut ditambah urai tarian lajjou simaggere yang

dinyanyikan sikerei dengan mempergunakan jejeneng atau lonceng. Repertoar yang

memikai jejeneng adalah : urai bibitbig urai pangalak katubu, urai panoga kageral urai

seiget simaggeret, urau masikau simaggere dan urai lajjou simaggere-

Tiniauan musikologis repertoar urai kerei didalam upacara pabbetei

Teksturnya monofoni

Pada umumnya repertoar urai kerei dalam upacara pabetti mempunyai tekstur

monofoni, tetapi pada repertoar urai pumanaijat saukkui dinyanyikan oleh beberapa

orang sikerai yang menghasilkan tekstur yang berbeda yang disebabkan karena

masing-masing sikerei menyanyikan melodi yang sama dengan waktu yang berbeda

sehingga terjadi bentuk canon.

Volume suara

Setiap akhir periode melodi biasanya selalu diaktriri dengan nada panjang. Pada

setiap nada panjang itulah berakhimya nafas penyanyi (sikerei) dan menjelang akhir

nafas biasanya muncul tekanan volume suara mengeras (Crescendo) bersamaan

dengan vibrasi suara.

Warna suara

Pada umumnya sikerei memproduksi suara nashal. Nashal yaitu : wama suara yang

diproduksi melalui rongga hidung dalam skala besar. Wama suara tersebut dapat

dilihat pada waktu melodi-melodi nada tinggi dan nada-nada panjang di akhir frase

dan periode melodi.

Teknik Penyajian

Teknik penyajian urai kerei, sikerei melakukan beberapa cara diantaranya:

1. Teknik falsetto

Merupakn suafu cara yang memanipulasi suar4 biasanya muncul pada nada-

nada tinggi, yang tidak semua nada-nada tinggi dinyanyikan dengan teknik

falsetto hanya nada-nada tertentu yang tidak terjangkau oleh suara biasa.

2. Teknik Responsorial

Biasanya muncul pada urai pumanaijat saukkui apabila dinyanyikan oleh

beberapa orang sikerei
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d.
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e. Segi Melodis

- Adanya kesederhanaan pamakain nada-nada dari beberapa repertoar urai kerei

didalam upacara pabetti.

r Yang menggunakan dua nada: urai pamunaijat saukkui dengan interval tert

minor.

o Yang menggunakan tiga nada: urai pangalak katub, masikau simaggere (

Nada F, A, C )

. Yang menggunakan empat nada: urai bibitbit ( E, G, A, C )

. Yang menggunakan lima nada: urai pamerulg urai panoga kageret, urai seiget

simaggere.

- Mempunyai garapan interval yang unik.

f. Bentuk lagu (Form)

Terdiri dari pengulangan-pengulangan yang variatif dari bagian atau kesatuan

melodi (periode melodis). Satu periode melodis terdiri dari beberapa frase yang

cenderung berkembang.

7. Meter yang digunakan

Pada prinsipnya urai kerei dalam upacara pabetti mempunyai meter bebas. Didalam

praktiknya tidak mempunyai pulsa yang teratur, sehingga sulit untuk menentukan

tempo dan batas-batas pemakaian melodi.

10..Iambi

Kesenian daerah Jambi banyak dipengaruhi oleh Kebudayaan Islam dan

kebudayaan Tiongkok. Namun yang lebih menonjol adalah dipengaruhi oleh

kebudayaan Islam yang dalam hal ini adalah kebudayaan Melayu.

a. Musik Instrumen

- Rebana Eebana, ter, Ketipung, Tamburin)

- Gambus.

Musik instrumen ini berada didaerah Kodya Jambi, kabupaten Batang Hari dan

Sarolangun Bangko. Musik-musik ini didalam permainannya berfungsi untuk

mengiringi lagu-lagu daerah Jambi, dan juga lagu-lagu yang bernuansa keislaman.

- Kolintang (kolintang, rebana, ketuk)

Musik ini berkembang didaerah tingkat dua Bungo Tebo. Alat musik ini juga

mengiringi laguJagu daerah Jambi dan juga lagu-lagu bernuansa keislaman.
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- Musik Zikir (rebana)

- Suling Bambu (tapeVsuling pemimpin, suling pengiring)

- Musik Tambur (tambur, ketipung, tamburin, ketuk dan suling bambu)

Musik inskumen ini dipakai untuk mengiringi laguJagu yang bernuansa

keislaman (musik zikir) kemudian untuk mengiringi laguJagu daerah Jambi, khususnya

laguJagu Kerinci.

b. Musik Vokal

- Lagu-lagu daerah jambi seperti : cik Minah, Putri Raden, Sungai Putri dll.

- Tale, merupakan lagu-lagui yang memakai bahasa Kerinci, seperti tale uhang

jauh, Kandak Hati, Pandak Aeh, Maju Kincai dll

- Rendi, merupakan lagu yang menceritakan tentang kehidupan dan biasanya

dinyanyikan disaat-saat menyendiri sambil memikirkan dan merenungi nasib.

Selain dari musik-musik yang tersebut diatas, masih ada lagi musik untuk

mengiringi pencak silat pada upacara-upacara adat yaitu gendang dan gong, selain itu

pada acara mengarak pengantin juga diiringi oleh musik gendang dan gong. Kemudian

untuk mengiringi tarian, alat musik yang dipakai adalah : rebana, gambus dan gong.

11. Musik Sumatera Selatan

a. Seni Vokal

- Anak Umang

Berbentuk pantun dengan iringan gitar tunggal

Terdapat di Pulau Panggung, kecamatan Senedo, kab Liot

- Vocal Karawang

Musik Vokal diiringi dengan gitar tunggal, sudah dikenal sejak abad ke 18.

Gitar pengiringnya mempunyai senar yang stemnya agak berbeda dengan gitar

biasa ( Gitar yang mengunakan musik diatonis)

- Ayun Dipantai

Lagu yang berfungsi sebagai hiburan dan berbentuk pantun. Berasal dari dusun

merapi, kecamatan merapi, kabupaten Lahat" Kabupaten Liot, dan Oky banyak

ditemui lagu ini. Di kabupaten Oku di kecamatan Banding Agung. Lagu ini

bersifat lagu nasip yang menggambarkan kerinduan atau kegelisahan hati.

- Bebanjor
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Lagu daerah belitung yang digubah kembali dan diadaptasikan kenada diatonis

oleh sdr. Abdul hadi dan disusun seperti iramajoget.

- Berdai

Musik vokal diiringi instrumental, terdapat di kabupaten Bangk4 lagunya

berwujud pantun. Perlengkapan instrumen pengiring terdiri dari:

. Gondang sebelah 3 buah

o garis tengah lebih kurang 25 cm

o garis tengah lebih kurang 22 cm

o garis tengah lebih kurang 20 cm

o gong

a Burung SelaYak

Lagt yang dimainkan secara instrumental yang berirama lambat. Ada yang

menyebut dengan nama Cina Naati. Biasanya untuk mengiringi tarian: tari

. pisau dan tari selendang- Peralatan terdiri dari: Biola, gendang gong, gitar.

Terdapat di Muara Belitu, Kabupaten Musi Rawas.

I Betiong @etiung)

Musik Vokal yang diiringi dengan musik instrumen. Lagu berbentuk syair

atau pantun dengan berbagaimacam judul. Dengan musik pengiring terdiri

dari: gendang, rebana.

Sebagian besar daerah Sumatera Selatan terdiri dari hutan rimba, belukar,

semalq rawa-rawa, sungai, danau dan beberapa dataran tinggi serta pegunugan. Keadaan

ini mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Disamping bertani (bersawah) masyarakat yang tinggal ditepi sungai, laut, rawa-

rawa, danau, mereka juga mempunyai pencarian menangkap ikan dan banyak

mempergunakan perahu sebagai alat transport sehari-hari.

Bagi masyarakat yang tinggal didaerah daratan, mata pencaharian penduduk

selain bercocok tanam, mereka juga mengambil hasil hutan dan berburu. Hasil hutany

diambil adalah kayu, rotan, damar, dan lain sebagainya. Usaha bercocok tanam meliputi

: tanaman padi, sayur-sayur dan perkebunan.

Hasil kerajinan meliputi : bertenun kain songket, pandai besi, menganyam,

keramik, pertukangan kayu, termasuk keahlian membuat perahu.

Mengenai agam4 penduduk Sumatera Selatan mayoritas beragama Islam.

Selain agama Islam ada juga agama kristen, Budhq Hindu, dan Khong Hu Cu. Agama
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Khong Hu Cu dianut oleh keturunan Cina yang tinggal dikota-kota besar di Sumatera

Selatan , yang merupakan aliran kepercayaan yang jumlahnya sedikit.

Sebagaimana diketahui bahwa Sumatera Selatan terdapat berbagai kelompok

etnis yang terdapat perbedaan didalam adat istiadatnyq namun perbedaan-perbedaan itu

tidak begitu jauh satu sama lain.

12. Lampung

Lampung adalah propinsi di ujung selatan pulau sumater4 yang dipisahkan oleh

Selat Sunda. Berseberangan dengan pulau Jawa serta diapit pula oleh Lautan Hindia dan

Laut Jawa. Di sebelah baratnya membujur dataran tinggi Bukit Barisan. Sementara

disebelah timur terbentang sungai besar. Dan sebelah selatan terdapat Teluk Lampung.

Teluk Semangka dan Gunung Krakatau.

Adapun daerah Lampung banyak diketahui sebagai daerah Transmigrasi hingga

daerah ini lebih dikenal sebagai "Sai Bumi Rua Jurai" yang artinya satu bumi dari dua

asal masyarakag yakni masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Adapun masyarakat

pendatang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Baik yang melalui program

Transmigrasi interlokal yang datang sendiri secara spontan dan lain sebagainya. Selain

dari itu yang berasal dari bagian propinsi sepulau sumatera lainnya juga ad4 yang

umurnnya berstatus anak rantau. Seperti dari Acetu Minangkabau, Jambi dan Bengkulu.

Menurut keterangan yangad4 konon masyarakat pendatang dan masyarakat asli

telah hidup berdampingan selama hampir satu abad. Adapun masyarakat asli adalah

masyarakat yang telah ada semenjak dahulu dan telah memiliki adat istiadat yang telah

pula berkembang berabad-abad yang lalu. Masyarakat adat Lampung ini dapat

dikelompokkan dalam dua tatanan (stelsel) adat besar yaitu adat Pepaduan dan adat

Seibatiq dimana masyarakat adat Lampungterikat dalam persekutuan adat ini.

Masyarakat Adat Pepaduan dan Seibatin

Secara umum masyarakat adat Pepaduan adalah masyarakat Lampung yang

berada di pedalaman kearah pantai timur. Sedangkan masyarkat adat Seibatin lebih

banyak bermukim dipesisir pantai barat dan selatan. Sehingga masyarakat adat yang

satu ini sering kali disebut sebagai masyarakat adat pesisiran.

Dari tempat kedua bentuk masyarakat adat yang berkembang di Lampung ini,

jelas ditemukan adanya sedikit perbedaan budaya. Hal ini timbul karena pada dasarnya

gografis letak daerah juga berpengaruh terhadap perkembangan budaya yang ada akibat
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adanya interaksi masyarakat asli dan pendatang dalam berbagai sektor kehidupan.

Sebagai contoh, masyarakat adat Seibatinlebih banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya

yang berkembang didaerah bujuran Pantai barat Sumater4 seperti Aceh dan

Minangkabau. Sedangkan masyarakat adat Pepaduan lebih banyak dipengaruhi oleh

budaya daerah pantai timur Melayu Riau dan pesisir pantai utara jawa. Khususnya

masyarakat Banten. Namun demikian, walau dipengaruhi oleh dua budaya daerah yang

berbeda. Namun masyarakat Lampung tetap dalam kesatuan Marga yang ada didaerah

ini. Karena kedua budaya yang melatar belakangi budaya Lampung, yakni pesisir pantai

Barat Sumatera, Melayu Riau dan pesisir pantai Utara Jawa sama-sama bernuansa

Islami.

Pengaruh Budaya dan Musik Sekura

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, maka akibat

letak geografis daerah Lampung itu sendiri yang berada diperbatasan pulau Sumatera

dan Jaw4 maka tidak disangkal lagi bahwa daerah ini terpengaruh oleh dua bentuk

kebudayaan. Namun hal ini bukan berarti bahwa masyarakat lampung sendiri tidak

memiliki kebudayaan asli berupa tari, musik dan kerajinan masyarakat. Tapi sejauh ini

kelihatannya yang menonjol tetap saja budaya hasil perpaduan budaya daerah lain yang

melatar belakanginya.

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia bahwa sebagai masyarakat

agraris dan religius mengakibatkan corak kebudayaan yang timbul selalu dapat

dihubungkan dengan upacara syukuran panen hasil pertanian, perhelatan pengantin,

perayaan hari besar keagamaan dan penyembuhan penyakit. Dimana semua itu diatur

dalam suatu upacara tertentu yang memiliki makna sakral maupun ritual bagi

masyarakat setempat.

Begitu juga didaerah Lampung, dimana berbagai nrtinitas kebudayaan yang

berkembang seperti upacara adapt, perhelatan, peringatan hari besar keagamaan dan

sebagainy4 yang disajikan dalam bentuk tari (maneget dan Joget), musik, arak-arakan

dan sebagainya, nyaris tak luput dari pola kehidupan ber&ani dan kultur Religius Islam.

Salah satu bentuk ekspresi kebudayaan yang terkenal di daerah Lampung adalah

Pesta Rakyat Sakura. Pesta Rakyat ini merupakan kegiatan pokok budaya masyarakat

Lampung yang diadakan sekali setahun, yaitu pada penyambutan bulan Syawal tepatnya

dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri.
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Adapun makna yang ingin diungkapkan dalam kegiatan ini tentulah makna

syukuran kepada Yang Maha Kuasa. Yang terlihat dalam kegiatannya berupa

silafurrahmi, makan dan minum serta berbagai acaru yang melibatkan berbagai bentuk

kesenian yang ada didaerah ini. Namun lebih jauh dari itu temyata fragmen-fragmen

tertentu pada acara pesta Sekura tersebut kiranya sangat menarik untuk disimak. Seperti

kehadiran bunyi-bunyian atau musik yang mengiring kegiatan dimaksud.

Secara umum peta rakyat Sekura dijalankan dalam bentuk seni multi media

dalam kesatuan yang utuh dan menarik. Sebab bila ditinjau dari bentuk-bentuk seni

yang dipergunakan. Maka pesta Sekura tersusun dari seni pertunjukkan dramatari

topeng dan musik. Sebagai bagian dominant dari pelaksana acara. Adapun disebut

sebagai dramatari karena didalamnya tetrdapat kegiatan yang mengekspresikan sosok

pribadi sifat dan kebiasaan masyarakat tertentu (baih buruh jahat berwibawa, sombong

dan sebagainya). Dengan memakai busana dan topeng tertentu serta dalam gerakannya

peragaan karakter pribadi masyarakat tersebut. Selama itu pula terdengar kemeriahan

Susana dari suara penonton yang tertawa melihat sesuatu yang lucu. Dan selain itu pula

acara semakin meriah dengan kehadiran musik pengiring pesta Sekura yang dimainkan

oleh anak-anak hingga orang dewasa sebagai wujud dari sebuah kesatuan dalam

masyarakat.

13. Minahasa

Hampir kehilangan semua saja yang asli. Masih dapat terdengan disana sini

lagu-lagu yang dinyanyikan dalam koor bersuara empat atau lebih dalam gaya primitif-

polifoni, terutama pada waktu panen. Pada waktu belakangan ini Menado giat

memajukan ksilopon dari kayu sebagai alat musiknya yang khas Menado. Yang mereka

sebut kolintang. Lagu-lagunya adalah diatonis yang dimainkan dan dinyanyikan '

Selanjufiry4 dengan adanya import dari Amborl orkes-orkes suling pun anak-

anak sekolah mulai menjalar kemana-mana dengan dibuat jajahan nadanya sampai lima

oktaf.

Daerah Boolaang Mongondow sebaliknya adalah daerah Islam dengan segala

alat-alat musik Islam seperti gambus, marwas dan rebana yang dimainkan sebagi alat

utama, sebagai daerah yang berbatasan dengan Menado.
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14. Sangihe - Talau

Daerah Kristen

Idiofofoon

Acrofoon

Membranofon

Kardofoon

garputala bambu, kemudian adanya jew's harp yang disebut oli dari

bambu.

Suling bambu (bansi)

tagonggong (satu kulit)

salude (siter dengan dua dawai), dan asrababu (rebab)

15. Bima

Banyak terpengaruh musik dari Jawa. Instrumentarium campur aduk. Ada biola-

alto yang dibuat sendiri, selanjutnya alat-alat Islam, Silu (hobo), juga genggong,

idiokordo dengan empat dawai, klarinet dari daun (muri), sarona (bukan hobo,

melainkan suling bambu biasanya dengan ban dan tentunya juga "garputala" bambu

16. Sumba

Yang karakteristik adalah nyanyian-nyanyia wanita, yang menyanyikan trillers.

Alat-alat musik tidak ada yag khas Sumba, yang ada hanya jungga- (staafcter), Lamba (

membranofoon dangan satu kulit ), jew's harp yang disebut ngungga dan gong (katala),

selanjutnya suling hidung,

17. Timor

Dari sudut musikal menyerupai Flores. Timor Indonesia di pedalaman

ditempati suku Atoni yang dalam musik menunjukkan banyak persamaan dengan orang

Flores. Suatu kekhususan musik Timor adalah alat musik sasando, yang dimainkan di

pesisir-pesir. Alat itu asalnya dari Pulau Roti dekat Timor.

Sasando adalah sebuah siter dari bambu dan dawai sebanyak sampai 36 buah

yang dibuat dari logam, soundboardnya adalah daun palm yang dirangkai dalam betuk

mangkok meliputi siter itu.

Selain dari pada itu Timor memiliki juga alat-alat seperti daerah-daerah lain

jug4 yang terbuat dari bambu, seperti suling-suling yang disebut bobi atau foe atau

Semaku. Dengan sendirinya juga berbagai-bagai bentuk genderang (bibiliku tihar)

dengan satu kulit dan gong-gong kecil.

Idiokordo dengan enam dawai disebut dodaka. Tentu masih terdapat pula lain-

lain alat musik, akan tetapi yang disebut tadi adalah yang terpenting kiranya.
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Alor terkenal dengan kettledrum dari logam yang dulu diimport dari Gresik

(moko). Sekarang alat-alat tersebut hanya merupakan pusaka saja dan kadang-kadang

dipakai untuk "mas kawin".

Dengan sendirinya disana ditemukan alat-alat musik umum asli Indonesia

seperti idiokordo (paking atau kenadi), genggongyang disebut tedang dan aerofon

seperti hilu (suling ban) dan puwi-puwi atau kaborung.

18. Maluku

Musik serta alat-alat musik asli sudah banyak yang hilang pada umumnya.

Instrumentarium diseluruh Maluku hampir sama satu sama lain, yaitu: gong import

rebab (orobabu) dengan resonator dari tempurung, Indiokordo yang disebut tatabuhan

pada umumnya fuk-fuk di Halmahera yaitu korno dari siput dan genderang-genderang

yang disebut tifa.
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BAGIAN III

Praktek Musik Etnik Minangkabau

Di Minangkabau, ensambel talempong pacik adalah Musik Etnik Nusantara

yang sangat populer. Keberadaannya boleh dikatakan merata hampir di seluruh wilayah

budaya Minangkabau. Berikut ini adalah beberapa "lagu-lagu" (gza) yang biasa

dimainkan oleh para senimannya dalam rangka mengiringi arak-arakan pengantin dalam

pesta perkawinan, atau "lagu-lagu" Gua) yang biasa dimainkan pada waktu mengiringi

tarian tradisional atau pencak silat:

- cak dindin;

- tigo duo;

- siamang tagagau;

- tupai bagaluik;

- taratak lapan; dan lain-lain.

Secara hadisional, untuk mempelajari memainkan ensambel talempong pocikini

adalah dengan cara mengamati, mendengarkan dengan cermat, selanjutnya menirukan

permainan yang telah diamati tersebut. Sebelum sampai pada tahap menirukan, Anda

terlebih dahulu harus mengenal bentuk permainan serta bagian-bagian yang akan

dimainkan dalam ensambel talempong pac ik.

Permainan ensambel talempong pacik biasanya ada enam atau lima buah alat

musik talempong. Kelima/enam buah alat musik itu dimainkan oleh tiga orang, masing-

masing memegang dua buah talempong. Setiap pemain membawakan satu motif

ostinato (sebuah motif melodi atau ritme pendek yang diulang-ulang) biasanya satu pola

ritrne dengan satu atau dua nada. Kalau adatiga pemain, dan setiap pemain memainkan

motif ostinatonya sendiri, maka ketiga motif ini saling "dianyam, kait-mengait, isi-

mengisi" sehingga membangun suatu ostinato gabungan yang terbangun dari motif-

motif bagiannya. Dalam istilah asing yang lain, bentuk atau pola seperti itu disebut

dengan interlocking.

Di berbagai daerah di Minangkabau, terdapat istilah yang berbeda untuk

menamakan bagian-bagian dalam permainan talempong pacik tersebut. Di antaranya,

seperti istilah yang digunakan misalnya dalam budaya musik tolempong Padang Magek

dikenal istilah: satu atau dua buah talempong yang dimainkan oleh satu orang disebut

bagian dangkiang; dua buah talempong yang dimainkan oleh satu orang disebut bagian
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pambaokan; sedangkan dua buah yang lainnya juga dimainkan oleh satu orang disebut

bagian paninglah. Dalam budaya musik talempong di daerah Koto Anau, untuk ketiga

bagian dalam permainan talempong pocik tersebut secara berurutan dikenal dengan

istilah: arnk, tongah, dan paningkaft. Adapun istilah yang dipakai dilingkungan

akademik seperti di STSI Padang Panjang, SMKI Padang, serta di Jurusan Pendidikan

Sendratasik FBSS Universitas Negeri Padang, adalah: onak, dasar, dan paningkah.

Pada dasarnya atau secara tradisional, untuk mempelajari permainan tolempong

pacik tidak mengenal adanya notasi. Keadaan tersebut sesuai dengan tradisi musik

tolempong pacik yang tidak mengenal adanya penamaan nada. Yang dikenal adalah

bagian-bagian seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun demikian, nada-nada yang

dipakai dalam permainan talempong pocik tersebut sesungguhnya dapat diidentifikasi

dengan membandingkannya dengan nada-nada piano. Dengan demikian, nada-nada

tolempong pacik teridentifikasi sebagai nada-nada yang mirip atau berdekatan dengan

beberapa nada-nada piano, seperti nada7.(si) dan 5 (sol) untuk bagran anak/dangkiang,

I (do) dan 3 (mi) untuk bagian pambaokan, serta 2 (re) dan 4 (fa) untuk bagian

paningkah, atau sebaliknya I (do) dan 3 (mi) untuk bagran paningkah, sefia} (re) dan 4

(fa) untuk bagian pambaokan, untuk permainan talempong pacik yang terdiri dari enam

buah talempong, sedangkan untuk permainan tolempong pocik yang terdiri dari lima

buah tolempong, identifikasi nada-nadanya adalah: nada 5 (sol) untuk bagian

anak/dangkiang, nada I (do) dan 3 (mi) untuk bagian pambaokan, serta nada}(re) dan

4 (fa) untuk bagian paningkah atau sebaliknya nada I (do) dan 3 (mi) untuk bagian

paningkah, serta nada 2 (re) dan 4 (fa) untuk bagian pambaokan.

Berdasarkan identifikasi tersebut di atas, maka dapatlah disusun atau dibuatkan

notasi talempong pacik sesuai dengan lagu yang akan dimainkan. Berikut ini adalah

notasi beberapa lagu talempong pacik.
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C. Gua Tupai Bagaluik

Gambar 101: Notasi Talanpong Pacik Tupai Bogaluik

103Musik Etnik dalam lく ebudayaan Nusantara

5 5 5 5 5 5 5  5 5  5

3333  1  3 3 1 1  1

5  5  5  5

1  3  3  1 1  1

2 2  4 4  2

3 3    1   3    3    1  1    1

2 2    4 4    2



Buku ttarMuSikNusantara

DAFrAR PUSTAKA

Adam,Boe■ anul Ariin.“ 物ルη9ο辱 :Musik Tradisi Minangabau."ル rli Pcm4Jiγ肋″

ルあ″sね 1.(1990)53-75.

Bahar,Mahdi.“Fungsi 3嗣餓g ttatt dalam Masyarakat Sialang Minangkabau."

■sお.Yogyakarta:Universitas Gttah Mad■ 1994.

Bandcm,I Madeo E浴蘭

"c″
Gα″θ:an3αri I)enpasar:Proyek Penggalian,Pembinaan,

Pengembangan Seni KlasiVTradisional dan Kcsenian Baru PelncHntah Dacrah

Tingkat I Bali,1983.

Eパ′〃解 ′ ν殊清 動あ″sね。4 vol。 (A‐E,F―J,K‐0,P‐T)Jakam:Departemcn
Pendidikan dan Kebudayaan,1980‐ 1986.

Harahap,IFwansyah.И ル′血 sル Dぃα′「B露′勧 Pθ′σα″
“
丞診κ″jαη N鶴

“
rara助′

“
た

旋 ras χ Buku uii Coba PCndidikan Seni Nusantara.Jakam:Lclnbaga
Pendidikan Seni NuⅧ セr■ 2005.

Helll.awan,Dedy。 ルИ廷弊勁
"12r焔

′のッ′′
“

5洸

“"″
.Bandung:P4ST UPI osat Penelitian

dan Pengcmbangan Pendidikan Seni Tradisional Universitas Pendidikan
lndonesiめ,2003.

Hutttulu,Rithaony dan lrwansyah Harahap.“ Kebudayaan Musik Batak di Sumatera

Utara9''2002.

``Indonesia."Vol。 12,hal.274-370 dalam:動θ′セソ Gra″ DJαわ″ッ q′ Mおたα〃

伽 た:αぉ.2nd edo London:Maclnillan,2001.

Me面 arn,Alan P.動θИ″乃raFa′ον ゞ血 た。hnceton USA,1982.

Sυri」レ麟げ′た』物db″sia 10 compact disc_J」 grtu 1997,vol l‐ 10.

Siagian,Esther L.Gο 4gr Bγlz Pι′げara′ 豫 sc″ Jαη Nttα
“
″認 し物

`“

た旋 Fasレワ吸 Buku

Ч i COba Pendidikan Seni Nusantarao Jak〔轟a: Lembaga Pendidikan Scni

Nusanm■町2005.

Sukcrta9 Pande Made.I〕zsiHo“Jliル″
“
′」(arのッitan Bari. Bandung: Masyarakat Scni

Pertuttukan hdOnest 2002.

Musik Etnik dalam Kebudayaan Nusantara 104


