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Dari Penyunting 
 

 
Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan, yang kadangkala 

maknanya disinonimkan dengan kebudayaan.  Kesenian tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat berdasarkan saluran-saluran fungsional.  Ia 
akan berubah mengikuti perkembangan zaman.  Pada kesempatan ini jurnal 
Studia Kultura nomor ketujuh tahun keempat, menyajikan tema kesenian 
yang dianalisis dari berbagai perspektif multidisiplin. 

Sembilan penulis yang terdiri dari enam anggota sivitas akademika 
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara; dua dari Jawa yakni Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta; 
serta seorang dari Universiti Malaya Malaysia.  Mereka ini umumnya 
adalah para sarjana seni dan budaya, yang berpengalaman di bidangnya.  
Adapun kesenian yang mereka kaji meliputi musik, tari, teater, artifak, 
upacara, dan sejarah.  Sementara itu ilmu yang mereka pergunakan adalah 
musikologi, etnomusikologi, etnologi tari, antropologi teater, filsafat,  dan 
sejarah. 

Musik adalah bagian dari kebudayaan manusia, yang hidup 
mengikuti penggunaan dan fungsinya dalam masyarakat.  Musik disajikan 
melalui medium tangga nada.  Ada dua jenis tangga nada yang umum 
digunakan oleh manusia yaitu tangga nada pentatonik dan diatonik.  Kedua 
sistem tangga nada ini saling memberikan pengaruh.  Sementara itu bangsa 
Indonesia mengalami sejarah seninya sejak masa animisme, yang 
diteruskan oleh masa Hindu-Budha, Islam, dan era globalisasi.  Di Jawa 
terjadi akulturasi antara musik Jawa, Nusantara, dan Dunia dalam genre 
campur sari.  Sementara di Surakarta, Padhepokan Lemah Putih 
mengajarkan aspek ritual dan meditasi lewat gerak tari Jawa bagi para 
siswanya.  Di Sumatera Utara, upacara perkawinan memiliki ciri khas yang 
unik serta penggunaan seni musik dan tari inai.  Sementara seni 
persembahan (musik, tari, dan teater) Dunia Melayu khususnya di 
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Malaysia dan Sumatera, memiliki akar yang sama, dan diperkaya dengan 
berbagai variasinya.  Masalah kesinambungan musik tradisi juga sedang 
terjadi di Sumatera Utara, akibat dari modernisasi.  Simak tulisan-tulisan 
kesenian tersebut dalam jurnal ini.  

Akhir kata, penyunting berharap bahwa para pembaca jurnal ini, 
akan terus memberikan saran-saran konstruktif, untuk kesempurnaannya.  
Harapan kita semua, bahwa ilmu-ilmu budaya terus akan berkembang 
sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.  
                  

                 Bahren Umar Siregar 
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PENTATONIK DAN DIATONIK 

 
 

Muhammad Takari 
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara 

 
Abstract 

        Man  around the world have a musical culture, which based on 
scale system.  There are some scale systems, for examples, tetratonic 
(four pitch scale), pentatonic (five pitch scale), hexatonic (six pitch 
scale), pentatonic (seven pitch scale), and diatonic (a scale used two 
interval category, full step and half step).  In the world cultural context, 
the pentatonic and diatonic scale are the most popular and always 
practiced by musicians and composers.  The pentatonic scale there are 
in these areas: China, India, East Asia, West Asia (Middle East), Africa, 
and little part of East Europe.  The diatonic scale is always practice in 
Western culture, especially in Europe, United State, and Latin 
American.  But in the context of globalization both scale systems 
always interrelation in concept and activity. Pentatonic scale cultural 
system adopts some elements of diatonic scale cultural system, and 
diatonic scale cultural system adopted some elements of pentatonic 
cultural system.  The musical culture in Indonesia is generally based on 
pentatonic cultural system.  For example in Java, Bali, and Sunda there 
are two gpentatonic scale genres called slendro and pelog.  Pentatonic 
scale system is also found in Sumatra, Borneo, and Celebes. 

 
1.    Pengantar 

Manusia adalah makhluk yang senantiasa ingin memajukan 
kebudayaannya, dalam dimensi ruang dan waktu yang dilaluinya.  Ditinjau 
dari wujudnya, kebudayaan mempunyai paling sedikitnya tiga wujud, 
yaitu: (1) wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran 
manusia; (2) wujud sebagai suatu kompleks aktivitas; dan (3) wujud 
sebagai benda.  Kebudayaan juga  mempunyai isi berupa tujuh unsur 
kebudayaan universal, yaitu: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem 
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mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem 
pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian. 

Kesenian yang hidup dalam satu masyarakat adalah ekspresi 
kebudayaan masyarakatnya. Ekspresi kesenian dalam wujud gagasan tidak 
berupa kepingan-kepingan yang terlepas satu dengan lainnya, melainkan 
saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang saling ada hubungannya 
menjadi suatu sistem yang relatif mantap dan kontinu.   

Kesenian ini didukung oleh seniman, pengelola seni, dan 
masyarakatnya. Kesenian  tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan 
manusia sepanjang zaman, karena manusia membutuhkan pemuasan 
terhadap rasa indah.  Untuk mewujudkannya, dapat mempergunakan 
medium gerak, bunyi, bahasa, warna dan garis, dan sejenisnya.  Ekspresi 
keindahan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman dan budaya orang yang 
terlibat di dalam kesenian tersebut. Kesenian didukung oleh faktor-faktor 
bakat, ekspresi, ide, dan kreativitas.  Soedarso Sp. menjelaskan bahwa 
yang termasuk pengertian kreatif mencakup kualitas-kualitas: (a) 
sensitivitas, (b) kelancaran, (c) fleksibilitas, (d) originalitas, (e) 
kemampuan menentukan dan mengatur kembali, (f) kemampuan 
menangkap adanya hubungan antar berbagai hal, dan (g) elaborasi 
(1990:121-128).  Kesenian yang dimunculkan, menggunakan unsur-unsur: 
rasional, rasa, ilusi, imitasi, teknis, fungsional, estetis, struktural, subjektif, 
dan objektif. Ada norma-norma dalam kesenian yang bersifat universal dan 
ada pula yang bersifat partikular.  Untuk memahaminya perlu penyelidikan 
lebih jauh kasus per kasus. 

Dalam sejarah ilmu pengatahuan, kajian terhadap unsur-unsur 
keindahan, dilakukan di dalam disiplin yang disebut estetika (aesthetic) 
atau sering disebut filsafat keindahan, termasuk keindahan di dalam musik 
yang akan dibahas di dalam tulisan ini. 
 
2.    Estetika dalam Seni Musik 

Estetika dan seni (musik) mempunyai hubungan.  Beberapa filosof 
mengemukakan pandangannya tentang musik.  Konfusius (551-478 
Seb.M.) mengemukakan bahwa musik penting untuk mendukung 
pembentukan moral yan universal.  Musik dapat menunjukkan wibawa 
penguasa--dan sebagai suatu perjalanan yang menyenangkan.  Plato (428-
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348 Seb. M.) memandang musik sebagai salah  satu bagian dari etika, juga 
ada hubungan antara karakter manusia dan musik yang diekspresikannya.  
Gottfried von Leibniz (1446-1716) sebagai seorang filosof dan juga ahli 
matematika Jerman, mengemukakan bahwa musik merefleksikan suatu 
ritme universal, mencerminkan dasar-dasar matematika, disertai 
pengalaman dan kesadaran akan hubungan numerik.  Rene Descartes 
(1596-1690) memandang bahwa dasar-dasar musik merupakan kegiatan 
matematis (Adler et al. 1983:663-664). 

Pada seni musik, estetika selain sebagai unsur yang terkandung di 
dalamnya, juga sebagai fungsi penikmatan estetika.  Seperti yang 
dikemukakan oleh Merriam bahwa masalah estetika dalam musik bukanlah 
suatu perkara yang sederhana.  Masalah estetika berkaitan dengan 
fungsinya dalam masyarakat.  Fungsi penikmatan estetika ini, memasukkan 
titik panang pencipta (kreator) dan perenung (kontemplator)nya. Jika 
estetika dipandang sebagai suatu fungsi utama alam musik tertentu, maka 
harus dibuktikan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, terutama di 
luar budaya musik kita sendiri.  Musik dan estetika jelas memiliki 
hubungan yang erat di dalam kebudayaan Barat, terutama dalam kategori 
musik seni (art music), sebagaimana juga di dalam kebudayaan-
kebudayaan Arab, China, Jepang, Korea, Indonesia, dan mungkin berbagai 
kebudayaan lainnya. Namun, apakah konsep tentang adanya hubungan 
antara musik dan estetika ini terdapat juga pada berbagai kebudayaan yang 
tak mengenal tulisan?  Ini adalah suatu pertanyaan yang dapat 
dperbincangkan secara luas.  Termasuk pertanyaan utama apa itu estetika, 
dan bagaimana ia berada dalam suatu kebudayaan (Merriam 1964:223). 

Sebagai suatu gagasan, ada keterhubungan antara kesenian dengan 
estetika.  Berbagai cabang seni dapat juga ditampilkan seperti dalam seni 
teater yang mencakup seni: visual, musik, sastra, dan tari.  Saling 
keterhubungan antara cabang-cabang seni ini memperlihatkan adanya 
sumber-sumber yang sama, terutama dalam tahap ide, walaupun 
menggunakan media yang berbeda-beda. 

Langer (Merriam 1964) memberikan suatu ringkasan bahwa beberapa 
kesenian merupakan petualangan manusia, dan sebagian besar karya-karya 
tentang estetika pada masa kini, dimulai dari perbedaan-perbedaan umum 
di antara cabang-cabang seni yang dihasilkan dalam kehidupan kita.  
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Namun demikian, dalam tahapan tertentu berbagai cabang kesenian ini 
membentuk satu kesatuan, dan juga membentuk identitas masyarakat 
pendukungnya. 

Menurut Adler et al. (1983:161) disiplin yang disebut estetika, secara 
luas dapat didefinisikan sebagai kajian tentang keindahan, sebagai lawan 
dari keburukan.  Dalam estetika ini dimasukkan studi-studi umum dan 
teoretis terhadap berbagai macam kesenian dan hubungannya dengan 
berbagai tipe pengalaman manusia, seperti filsafat seni, kritik seni, dan 
sosiologi seni. Biasanya pada estetika ini ditekankan deskripsi yang 
menggunakan kata-kata yang memiliki makna umum, sebab studi khusus 
terhadap suatu karya seni atau karya seorang seniman saja tidak akan 
dihargai sebagai contoh estetika, meskipun dapat menjadi data untuk 
bidang estetika.  Estetika biasanya didefinisikan lebih khusus sebagai ilmu 
pengetahuan tentang keindahan.  Sebuah definisi yang mempunai implikasi 
sebagai sebuah bentuk pengetahuan yang terorganisasi, dan menaungi 
suatu bidang telaah (subject matter) lapangan yang khusus.  Meskipun 
akan muncul pertanyaan apa yang pantas bagi sebuah ilmu pengetahuan? 
Apa bidang telaahnya? Pada akhirnya memberi keuntungan kepada 
estetika, kepada hubungannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan masa kini 
yang terkenal, dan memberikan petunjuk perkembangannya pada masa 
kini.  Jika estetika berarti sebagai sains tentang keindahan, maka 
jangkauannya yang paling dekat adalah kesenian. Kesenian terdiri dari 
visual dan teater, musik, tari, dan sastra.  Pada masa lampau tidak ada 
batasan yang jelas antara estetika dan seni kegunaan. Estetika sebagai 
disiplin saintifik yng dilakukan oleh filosof, tidak dikacaukan maknanya 
dengan kesenian, meskipun estetika ini dapat saja melakukan kajian 
tentang kesenian, atau juka dinilai dari cara logika, studi estetika lebih atau 
kurang intelektual dibandingkan dengan studi tenang seni. 

Aldrich mengemukakan bagaimana respons filosof terhadap karya 
seni dalam bentuk fisik, sebagai berikut. 
 

 The philosopher of art who is an idealist or spiritualist in his 
metaphysics categorically denies that the work of art is physical.  In 
fact,  nothing is fundamentally physical according to his theory.  Even 
we call physical nature in space and time is how Spirit or Mind looks 
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when it has externalized or objectified itself to the limit of otherness 
for itself.  Thus even physical objects are the inner products of a 
mental operation; they are themselves of the stuff of mind, but 
deployed in a mechanical and abstract fashion that misrepresents their 
essential nature.  So even the physical world although not strictly a 
work of art, is work of mind (Aldrich 1963:29). 

 
Filosof seni terdiri dari para idealis atau spiritualis, dalam kategori 

metafisiknya mengingkari bahwa karya seni adalah dalam bentuk fisik.  
Dalam kenyataannya, tiada fisik yang fundamental sesuai dengan teori ini.  
Begitu pula jika kita menyebut sifat fisik dalam ruang dan waktu (yang 
menjadi dasar dalam seni musik) adalah bagaimana Roh atau Akal melihat 
ketika mengalami eksternalisasi atau sasarannya, dengan segala 
keterbatasannya.  Dengan demikian objek-objek fisik adalah sebagai hasil 
yang tak berdaya (inert) dari operasi mental, sebagai objek-objek dari 
perangkat pemikiran itu sendiri, tetapi menyebar dalam suatu bentuk 
mekanis dan abstrak, yang tidak tepat menggambarkan sifat esensialnya.  
Maka dunia fisik ini sebanarnya adalah karya pemikiran. 

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan estetika di dalam musik, Langer 
mengemukakan sebagai berikut. 
 

In aesthetically good musical expression of sadness will expressively 
portray the feeling without too close an imitation of special case of a 
sad thing.  That is, a musical composition that specifically portrays, 
say, a lamenting woman would have to resort to slavish, onomatopeic 
configurations of sounds.  As Langer says, it is the form of the feeling 
that counts, in music especially, more than depiction of the particular 
thing that has or exhibits the feeling.  This gets me to heresy. I suggest 
that the dynamic for of  the auditory image content of music may be 
identical with the form  prehended in aesthetic vision.  The sadness 
expressively portrayed in, say, the adagio movement of Bach's E 
Major Concerto for Violin, with its drooping figures, especially of the 
bass in its counterpoint, is as mauch that of a weeping willow as of a 
human being, and one does not generally listen to a willow tree.  So it 
is a mistake to suppose that music has its own variety of audible forms.  
The same form of the feeling may be prehended both in the auditory 
and the visual work of art.  For example, to get the form of the feeling 
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in a Kathe Kollwitz female figure is to prehend what is formulated in 
the sad drooping figures of musical composition  (Langer 1957:71). 

 
Di dalam estetika, musik yang dianggap baik mengekspresikan 

kesedihan, akan diwujudkan dengan menggunakan perasaan, tanpa harus 
meniru bentuk yang sedih.  Dengan demikian, suatu komposisi musik yang 
secara khusus menggambarkan suatu nyanyian sedih (lamenting) seorang 
wanita, tidak harus seperti tangisan aslinya, hanya sebagai konfigurasi-
konfigurasi onomatopeik suara. Seperti yang dikemukakan Langer, 
ekspresi itu adalah bentuk perasaan yang dikeluarkan--dalam musik 
khususnya, lebih dari sekedar pelukisan sesuatu.  Langer menganjurkan 
bahwa dinamika imajinasi pendengaran pada isi musik, dapat diidentikkan 
dengan bentuk sebelumnya dalam visi estetika.  Ekspresi kesedihan ini 
digambarkan dalam tempo adagio karya Bach, Konserto E Mayor untuk 
Biola, dengan figur-figur musik yang berat, khususnya dalam bas pada 
konterpoinnya, dikonsepkan sebagai rubuhnya pohon willow. Contoh ini 
memberikan gambaran bahwa musik mempunyai keanekaragaman bentuk 
pada dimensi dengarnya sendiri, dan salah satu di antaranya tidak mengacu 
kepada suara rubuhnya pohon willow.  bentuk perasaan yang sama dapat 
dilihat baik dalam karya seni pendengaran atau visual.  Sebagai contoh, 
untuk memperoleh bentuk perasaan ini, adalah penggunaan suara wanita 
oleh Kathe Kollwitz untuk mengekspresikan formula figur yang sedih pada 
komposisi musik. 

Untuk mengekspresikan rasa cinta di dalam musik Barat misalnya, 
dikenal unsur "roman," "manis," dan "sedih" seperti Contoh 1 berikut ini. 

 
Contoh 1: 

Melodi Ekspresi Rasa Cinta pada Musik Barat 

 
 
Juga lagu dengan tema permohonan atau kecemasan, yang diekspresikan di 
dalam melodi seperti Contoh 2 berikut ini. 
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Contoh 2: 

Melodi Ekspresi Rasa Cemas pada Musik Barat 

 
 
Kemudian dalam musik Barat tema di atas dapat ditransformasikan 
menjadi gaya waltz yang riang dan lincah seperti contoh 3 berikut ini 
(Skinner 1950:33). 
 

Contoh 3: 
Melodi dalam Gaya Wals 

 
 

Dari deskripsi di atas, jelaslah bagi kita bahwa untuk menilai ekspresi 
dalam seni musik, kita harus meneliti sejauh apa ide yang ingin dituangkan 
oleh komponis atau senimannya.  Ekspresi ini biasanya bukan sebagai 
peniruan bentuk suara sebagaimana umumnya, tetapi umumnya sering 
diberi gaya atau sebaliknya. 
 Seni musik dalam kebudayaan manusia, memiliki unsur-unsur estetika, 
sesuai dengan sistem filsafat masing-masing kelompok masyarakatnya.  
Setiap kelompok masyarakat mempunyai sistem estetika yang berbeda.  
Namun demikian ada unsur-unsur estetika yang bersifat universal.  Dalam 
membicarakan estetika kita dihadapkan kepada masalah-masalah 
subjektivitas dan objektivitas, hasil dan proses, mental dan fisik, perasaan 
dan perangkat yang tampak (observable properties). 
 Di dunia ini, dalam tahapan yang paling umum, kebudayaan musik 
dunia umumnya terdiri dari dua dimensi: waktu dan ruang.  Dimensi waktu 
terdiri dari: ketukan dasar, aksentuasi (tesis dan arsis), ritme (motif, pola, 
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dan bentuk), hemiola, meter (birama) terikat atau bebas, parlando rubato, 
up-beat dan down-beat, densitas ritme, dan lainnya. Selanjutnya untuk 
dimensi ruang disusun oleh: tangga nada, modus, interval, kontur, formula 
melodis, jumlah nada, frekuensi nada, nada dasar, pola-pola kadensa, 
harmonik, progresi akord, akord inversi, melodi inversi, conterpoint, 
monofoni, polifoni, homofoni, heterofoni, dan lainnya.  Dalam tulisan ini 
akan dibandingkan keberadaan tangga-tangga nada pentatonik dan diatonik 
yang ada di dunia ini, baik itu dalam wujud ide, aktivitas, atau dalam 
bentuk alat-alat musik dan vokal. 
 Pembahasan tentang tangga nada berkaitan dengan sub-disiplin dalam 
musikologi/etnomusikologi yang disebut akustika dan organologi.  
Akustika terutama mengkaji fenomena suara yang dihasilkan oleh alat-alat 
musik atau vokal manusia, sedangkan organologi terutama mengkaji 
bentuk alat musik, klasifikasinya, dan cara menghasilkan bunyi.  Menurut 
Sadie, yang dimaksud akustika adalah satu istilah yang dipergunakan untuk 
alat-alat musik yang tidak dihubungkan dengan mikrofon atau perangkat 
elektronik.  Istilah akustika ini biasanya dipergunakan untuk membedakan 
antara alat-alat musik akustika dengan alat-alat musik elektronik 
(mikrofon), misalnya: gitar akustik sebagai lawan dari gitar elektrik (Sadie 
1984:8). 
 Parket et al. menjelaskan pengertian akustika sebagai ilmu 
pengetahuan tentang suara, yang di dalamnya sebahagian besar berusaha 
mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena yang diasosiasikan dengan 
usikan gerakan pada medium elastis yang seimbang.  Sebuah medium 
elastis adalah suatu benda yang ditempatkan pada posisi awalnya dalam 
keadaan istirahat. Energi dapat dipindahkan pada medium ini, dan 
mengakibatkan bergerak dan menimbulkan suara.  Akustika berdasarkan 
asal-usulnya dibatasi hanya kepada pengalaman manusia akibat simulasi 
suara terhadap telinganya pada udara bebas.  Akustika dasar dapat dibagi 
lagi kepada tiga cabang: produksi, transmisi, dan deteksi suara (Parker et 
al. 1992:88).  Hasil yang penting dari akusika adalah tangga nada (musical 
scales) yaitu suatu teori yang mendeskrpsikan hubungan antara nada-nada 
yang ada di dalam musik. 
 Pada kebudayaan musik dunia, tangga nada ini berkembang relatif 
pesat, sistemnya kompleks, dipergunakan pada berbagai kebudayaan: Asia 
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Timur, India, Iran, Dunia Muslim, dan Barat.  Terdapat perbedaan gaya-
aya musik di daerah tersebut, namun fungsinya dalam seni musik ada juga 
persamaannya (Adler et al. 1983:303). 
 Dalam kebudayaan Barat, musik dipandang sebagai bagian dari seni 
keindahan.  Baik nyanyian rakyat (folksong) yang sederhana dan komposisi 
musik elektronik yang kompleks, yang mempergunakan aktivitas musik--
keduanya merupakan teknik yang dilakukan secara manusiawi.  Baik 
konsep musik maupun aplikasi musik dalam dimensi pendengaran, 
merupakan ekspresi dari rasa keindahan. 
 
3.   Tipe-tipe Tangga Nada yang Umum di Dunia 
 Di dunia ini, tangga nada yang paling banyak dipergunakan manusia, 
adalah tangga nada pentatonik, seperti yang dikemukakan Adler sebagai 
berikut. 
 

  Pentatonic (fie-note) scales are used more widely than any 
other scale formation. In fact, Western art music is one of the few 
traditions in which pentatonic scales do not predominate. Their 
frequency is especially notable in the Far East and in European folk 
music.  The most common varieties of pentatonic scales use major 
seconds and minor thirds, with no half steps (anhemitonic).  A 
representative type could be spelled C-D-E-G-A, for example.  The 
pentatonic scale is so pervasive that melodies exhibiting tetratonic 
(four-note) scales often appear  to be pentatonic with one pitch 
omitted.  Hexatonic (six-note) scales appear rather rarely in folk music  
and nonliterate cultures.  Examples that are known often seem to be 
fragments of the seven-note Wesern diatonic sale (Adler et al. 
1983:161). 

 
 Tangga-tangga nada pentatonik dalam konteks kebudayaan di dunia 
ini, digunakan paling luas dibandingkan dengan berbagai formasi tangga 
nada lainnya. Dalam kenyataannya, musik seni Barat adalah salah satu dari 
sejumlah kecil yang tidak begitu mengutamakan tangga nada pentatonik 
ini.  Penggunaannya di antaranya di Asia Timur dan di sebahagian kecil 
musik rakyat Eropa. Varitas-varitas yang paling umum tangga-tangga nada 
pentatonik adalah menggunakan interval sekunde mayor dan ters minor, 
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dengan tidak menggunakan langkah-lankah setengah (anhemionik).   Salah 
satu contohnya adalah yang menggunakan nada-nada anggota C-D-E-G-A.  
Tangga nada pentatonik ini juga banyak mempengaruhi tangga nada 
tetratonik (empat nada), yang biasanya memunculkan ada-nada yang 
terdapat dalam tangga nada pentatonik, hanya mengurangi salah satu 
nadanya saja. Tangga nada yang mempunyai enam nada anggota 
(heksatonik) sedikit muncul pada berbagai kebudayaan musik rakyat dan 
masyarakat yang tidak mengenal tulisan.  Dalam musik Barat, yang paling 
dikenal adalah tangga nada diatonik tujuh nada. 
 
3.1 Tangga-tangga Nada Pentatonik dalam Konteks 
      Tanga-tangga Nada Lain di Dunia 
 (a) Asia Tenggara.  Sistem tangga nada tonal yang paling terkenal di 
Asia Tenggara adalah ekuadistan tujuh nada, selain itu juga tangga nada 
pentatonik.  Dalam teorinya ketujuh nada tersebut masing-masing berjarak 
171,4 sent, tetapi penerapannya dalam alat-alat musik bisa saja berubah.  
Contoh 4 berikut ini memperlihatkan kecenderungan ekuadistan tersebut, 
yang dalam notasi garis ditunjukkan oleh interval-interval septim yang 
lebih tinggi dibanding interval septim di Barat (secara teoretis 1026 sent). 
 

Contoh 4: 
Melodi yang Memakai Tangga Nada Ekuadistan Asia Tenggara 

 
sumber: Malm (1977:120). 
 
 Dalam pertunjukannya, nada-nada tersebut memperikan efek "netral" 
(seperti yang dilakukan pada tanga nada heksatonik dengan langkah penuh 
pada musik Barat, meskipun nada-nadanya bebeda).  Beberapa kelompok 
masyarakat Asia Tenggara telah mengadakan hubungan budaya dengan 
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Barat, dan cenderung untuk mengatur nada-nada dalam tangga nada 
tempered.  Asal-usul tangga nada ekuadistan membuka perkiraan musikal 
yang akag luas kepada kita; pada masa dahulu seorang ahli teori musik 
mengusulkan  bahwa sistem tangga nada ini diambil dari tangga nada ma-
grama India Lama (Danielou 1957:2-3).  Mungkin ensambel-ensambel 
musik di pedesaan dapat melengkapi informasi kita kepada sistem yang 
lebih tua. 
 Selain dari tangga nada ekuadistan tujuh nada, dijumpai juga tangga 
nada heptatonik yang memusatkan nadanya hanya pada lima buah saja 
(pentatonik). Dua buah nada yang paling selalu ditekankan kemunculannya 
adalah kuart dan septim.  Ada juga yang merupakan tangga nada 
pentatonik "murni," seperti Contoh 5 berikut ini. 
 

Contoh 5: 
Musik Khordal dengan Tangga Nada Pentatonik Asia Tenggara 

 

 
sumber: Malm (1977:129). 
 

Gambar 1: 
Ranathek 
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 (b) India.  Disebabkan arti kata yang dapat berubah pada musik India 
di seluruh abadnya, kita dapat membagi waktu di sini hanya dengan cara 
yang lebih umum dengan menerima interpretasi istilah musikal, dan harus 
menggunakan arti-arti yang lebih lentur dan bentuk yang lebih tua, dalam 
rangka menulis seperti yang dilakukan oleh para penulis spesialis.  Bagan 
yang sangat sederhana tentang dasar teori musik India dapat dilihat pada 
Contoh 6, yang dimulai dengan nada, konsep getaran suara musikal dengan 
faam-faham ekstramusikal.  Dalam musik India lama, interval-interval 
terkecil yang masih dapat dipantau telinga disebut sruti.  Secara teoretis 
ada tiga ukuran sruti yang berbeda, dan jumlah perbendaharaan tonal 
sebanyak 22 yang merupakan unit-unit non-ekuadistan dalam satu oktaf.  
Seperti halnya ahli-ahli teori musik Timur Tengah, ahli-ahli teori musik 
India tidak memandang gerakan yang sebenarnya dari sebuah sruti yang 
dikombinasikan membentuk satu svara, sebagi interval atau langkah 
musikal.  Dalam paktik musik sekarang ini, lengkapnya perbendaharaan 
tonal dilihat dengan memasukkan dua belas nada, meskipun setiap nada 
sesungguhnya memiliki toleransi wilayahnya terhadap nada yang nyata. 
 Baik praktik musik lama atau modern pada musik India, secara umum 
tanga-tangga nadanya mengahasilkan tujuh svara pada sebuah oktaf  
(saptaka).  Ketujuh svara tersebut mempunyai nama-nama khusus, tetapi 
hanya silabis pertamanya dari tiap-tiap namanya yang umum dipergunakan 
untuk menuliskan nada-nada ini.  Suara-suara sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni--
seperti do, re, mi musik Barat--muncul dari istilah dasar untuk 
mendiskusikan atau menyanyikan musik India. 
 Pada teori musik India lama, tujuh  svara dimainkan bersama-sama 
pada sebuah grama, yaitu istilah untuk tangga nada.  Tiga tangga nada ini 
(sadjagrama, madhyamagrama, dan gandharagrama), merupakan tangga 
nada "induk" pada musik India, tetapi pada masa Natya-Sastra hanya dua 
tangga nada yang pertama yang disebutkan.  Dua tangga nada yang 
dipertahankan ini, biasanya disebut dengan menyebutkan singkatan 
namanya, sa-grama dan ma-grama, dan juga dapat dilihat nama-nama 
nadanya dan jarak-jarak srutinya. 
 Istilah raga (rag di India Utara atau ragam dalam bahasa Tamil) dapat 
didefinisikan sebagai bentuk pengukur melodi, yang mencakup baik itu 
tangga nada dasar atau struktur melodi dasar.  Istilah ini diambil dari akar 
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kata bahasa Sanskerta, ranj, yang berarti mewarnai dengan emosi; 
selanjutnya istilah itu mempengaruhi keadaan dalam mewujdkan nada-
nada yang sebenarnya.  Karena itu aspek-aspek ekstramusikal menjadi 
penting untuk beberapa ahli dalam mempertunjukkan musik raga.  Untuk 
tangga nada pentatonik disebut sudava raga, heksatonik shadava raga, dan 
heptatonik disebut sampurna raga. 
 

Contoh 6: 
Bagan Teoretis Musik India 

 
         nada 
 
        sruti 
 
        svara 
 
      
      grama 
 
   ga    sa    ma 
 
      murcchana 
 
           jati 
 
 
     
          raga 
 
 
melakarta   that 
 

getaran suara 
 
interval mikrotonal  dengan berbagai ukuran 
 
interval-interval musik nyata, yang dibentuk dari 
kombinasi sruti 
 
perbendaharaan tonal dasar, yang dibentuk dari tujuh svara 
 
 
 
tangga nada yang dibentuk dari dua buah tangga nada 
induk 
 
modus-modus dasar, klasifikasi akhir dari sebuah modus 
oleh nada-nadanya. 
 
 
bentuk melodi dari tangga nada 
 
 
kelompok-kelompok nada yang berhubungan dengan raga 

 
Sumber: Malm (1977:96) 
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Contoh 7: 
Teori Sa dan Ma-Grama 

 
 

Sa-grama 
nama nada                    sa    ri    ga     ma    pa    dha    ni    sa   
nomor sruti                       3     2     4        4      3        2     4 
analogi dengan 
      nada musik Barat    D    E     F      G      A+    B      C    D 
 

 
Ma-grama 

nama nada                    sa    ri    ga     ma    pa    dha    ni    sa   
nomor sruti                       3     2     4        3      4        2     4 
analogi dengan 
      nada musik Barat    D    E     F      G      A     B+     C    D 
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Contoh 8: 
Raga-raga 
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Gambar 2: 

Vina 

 
                                 Sumber: http:// www.tamilheritage.org/vina/music/luvmusic.html 
 

Gambar 3: 
Sarod 
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(c) Timur Tengah.  Musik klasik di Timur Tengah mempergunakan 

sistem maqamat (bentuk jamak maqam) yang menetapkan modus sebagai 
dasar melodis pada saat komposisi musik dibentuk.  Meskipun beberapa 
istilah dan beberapa sebutan muncul di sini (makam di Turki, datsgah di 
Persia, naghmah di Mesir, dan taba di Afrika Utara), konsepnya sendiri 
merupakan peninggalan yang dijadikan dasar klasik musik pan-Islam. 
 Teori maqamat umumnya membicaakan tangga nada dan modus.  
Berdasarkan sejarah musik, maqamat didefinisikan juga sebagai deretan 
tangga nada heptatonik dengan sebuah nada oktafnya dalam gaya Yunani 
kuna dibagi kepada dua unit yang terdiri dari empat nada (tetrakord).  
Tangga nada ini merupakan tangga nada devisif, yaitu nada-nadanya yang 
didasarkan kepada prinsip pembagian-pembagian rentangan senar, yang 
diperoleh dengan cara membagi panjang senar yang diukur secara 
matematis untuk menghasilkan beberapa bagian yang berbeda dalam satu 
oktaf, demikian juga berbagai ukuran interval yang berbeda.  Penggunaan 
alat musik 'ud adalah prinsip dasar sistem ini. Berbagai modus dapat 
dibentuk.  Modus-modus jari tangan (asabi) dirancang dalam bebagai 
bentuk geometris sepert lingkaran, bintang segi banyak (poligon)--didesain 
untuk memperlihatkan hubungannya dengan setiap modus rasa, waktu 
sehari-hari, musim, warna, dan beberapa konsep di luar musikal. 
 Pada abad-abad akhir, dalam satu oktaf dapat dirubah dengan beberapa 
waktu (25, 22, 17 dst.) sesuai dengan nama-namanya dan konstruksinya 
memebentuk berbagai tangga nada.  Penelitian tentang musik Islam ahun 
1932 di Mesir, memperlihatkan bahwa Mesir mempunyai 52 tangga nada 
dasar; Syria mempunyai jumlah yang sama; Afrika Utara mempunyai 18, 
yang 16 di antaranya terdapat di Mesir dengan nama-nama yang berbeda; 
dan Iran mempunyai 17, mereka dapat saling menukar nama atau 
komposisi nadanya. 
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Contoh 9: 
Tiga Versi Maqam Ramal Maia 

 
Sumber: Malm (1977:72) 
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Contoh 10: 

Abstraksi Sistem Datsgah Persia 
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Contoh 11: 
Abstraksi Kromatisasi Mikrotonal Musik Islam 

 
 

 
 

Gambar 4: 
‘Ud 

 
 

 
              Sumber: http://www.turkmusikisi.com/”ud/caligar/ud/ud.asp  
 
 (d) China.  Teori tentang tangga nada yang terkenal di China adalah 
apa yang disebut dengan teori kuint tiup (overblown fifth atau Blasqinten).  
Sistem ini diperoleh dari pila lu's pada masa Dinasti Chou dan Han yang 
menggunakan pipa-pipa ini sebagai dasar untuk menghasilkan sistem tonal, 
yang tetap berpengaruh kuat kepada musik China.  Sistem musik China 
adalah siklik, yang dihasilkan dari siklus nada-nada yang diperoleh dengan 
cara meniup lobang puncak ujung pipanya dan sebelah lobang lainnya 
ditutup (seperti botol), panjangnya dirancang dengan ukuran matematika. 
 Nada yang dihaslkan oleh pipa pertama disebut dengan lonceng 
kuning (huang chung).  Hal ini tidak berarti bahwa nada tersebut 
dimainkan pada sebuah lonceng; ia hanyalah pemberian nama nada--
sebagai contoh, naa yang bergetar 440 getaran per detik di Barat disebut 
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nada A.  Nada-nada tambahan lainnya dihasilkan dari konstruksi pipa 
bambu dengan cara menguranginya menjadi 2/3 dan menambahi 4/3 secara 
berganti-ganti dari panjang pipa yang lebih dahulu.  Dasar akustik dari 
metode ini adalah kuint tiup dengan cara meniup kuat pipa pertama, sebuah 
nada kuint lebih tinggi akan dihasilkan (dalam seri harmonik ini adalah G). 
Sepertiga pipa yang lebih pendek dari pipa pertama akan menghasilkan 
nada G tanpa ditiup dengan kuat.  Jika pipa kedua ini ditiup secara kuat, 
maka akan menghasilkan nada D di atasnya.  Nada D akan dihasilkan 
dengan meniup pipa yang 1/3 lebih panjang dari pipa kedua. Pipa yang 
lebih pendek 1/3 dari pipa D menghasilkan nada A, dan pipa yang lebih 
panjang 1/3 dari pipa A akan menghasilkan nada E yang lebih rendah satu 
oktaf.  Nada-nada yang ditulis tersebut, merupakan bentuk yang masih 
umum, yang memperlihatkan suatu pola ke atas sebesar kuint dan ke 
bawah sebesar kuart.  Nada keenam dan ketujuh pipa lu's disebut nada-
nada "berubah" (pien).  Dari cara tersebut diperoleh tangga nada 
pentatonik. 
 Pada musik China, tangga-tangga nada tersebut biasanya dikaitkan 
dengan  konsep-konsep ekstramusikal.  Sebagai contoh, dua belas nada 
kromatik lu’s dibagi menjadi dua bagian, menjadi enam nada seri 
harmonik, yang dibentuk secara umum dengan interval ke atas sebesar 
kuint atau ke bawah sebesar kuart.  Fungsi utama studi seperti ini adalah 
mengorganisasikan nada-nada musik China kepada konsep melodi yang 
digambarkan sebagai wanita dan lelaki (yin dan yang) pada sistem 
metafisika China.  Juga legenda-legenda yang menerangkan nada-nada seri 
harmonik atas dinyanyikan oleh burung phoeniks jantan, sedangkan seri 
harmonik di bawahnya dinyanyikan oleh burung phoeniks betina. Pengaruh 
struktur-struktur simbolik seperti itu juga terlihat pada panpipa kerajaan 
(p’ai hsiao)—pipa-pipa yang diapadang sebagai lelaki dan wanita 
dirancang secara terpisah. Tangga nada dengan prinsip seperti di China ini 
dipergunakan juga di Tibet, kepulauan Ryukyu, dan Taiwan (Pulau 
Formosa). 
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Contoh 12: 

Sistem Lu’s Kuint Tiup Musik China 

 
 

Gambar 5: 
P’ip’a 

 
Sumber: http://www.chinesecultureonline.com/.../pipa_1_big.jpg 
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Gambar 6: 

Er hu 
 

 
Sumber: http://www.chinesecultureonline.com/.../erhu_2_big.jpg 

 
 (e) Korea.  Tangga nada yang ada pada musik tradisional Korea juga 
menggunakan sistem siklik seperti yang ada di China, dengan penekanan 
kepada tangga nada pentatonik.  Para ahli teori musik Korea kelihatannya 
menginginkan setiap tangga nada pentatonik, salah satu nadanya adalah 
menjadi nada “dasar,” dengan mempergunakan tangga-tangga nada China 
yang dicampur dengan nada kung. Penggunaan nada C sebagai nada kung 
adalah sebagai suatu perbandingan terhadap modus u-jo.  Transposisi ke 
atas sebesar kuint menghasilkan tangga nada akshi-jo.  Modus kyemonjo 
mempergunaan rancangan tangga nada pentatonik yang berbeda, dibangun 
dari nada fundamental yang sama seperti u-jo.  Modus pyong-jo adalah 
transposisi dari modus u-jo sebesar kuart ke atas. 
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Contoh 13: 

Skema Tangga ada Musik Korea 
 

 
 
 (f) Jepang.  Di Jepang, tangga nada pentatonik yang umum muncul 
ada dua yang disebut yo dan in.  Perbedaan kedua tangga nada ini ditandai 
dengan penggunaan langkah-langkah setengah.  Tangga nada yo didasari 
oleh sistem anhemitonik pentatonik, yang mempunyai hubungan dengan 
tangga-tangga nada kuna dari istana Jepang. Selain kedua tangga nada 
tersebut, kadang juga dipergunakan dua tangga nada lain, yaitu ryo dan 
ritsu. 

 
Contoh 14: 

Empat Tangga Nada Dasar Musik Jepang 
 

 
 
3.2 Tangga Nada Pentatonik di Indonesia 
 Indonesia terdiri dari berbagai kebudayaan musikal.  Pada bagian ini, 
akan dibahas secara umum keberadaan tangga nada pentatonik Jawa 
(termasuk rumpunnya Sunda dan Bali), Melayu, dan Minangkabau. 
 (a) Jawa, Sunda, dan Bali.  Ada dua dasar tangga nada di Jawa, Sunda, 
dan Bali, yaitu slendro dan pelog.  Sejak awalnya sampai kini tangga nada 
slendro merupakan tangga nada pentatonik, sedangkan pelog walaupun 
susunannya dalam alat musik tujuh nada, namun dalam praktiknya hanya 
lima nada saja yang diunggulkan pada setiap pathet (modus). Sumarsam 
menjelaskan bahwa pathet adalah klasifikasi modal dari suatu gendhing.  
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Ada tiga pathet dalam setiap laras (1995:256-257).  Menurut Ki 
Sindusuwarno, yang oleh Sumarsam diperkirakan dipengaruhi oleh para 
ahli teori musik Barat, perlu diperhatikan beberapa unsur dalam mengkaji  
melodi musik Jawa (karawitan), yaitu: laras, pathet (praktik modal), jenis 
lagu (bentuk-bentuk gendhing), padang ulihan (frase melodi tanya jawab), 
luk (ornamen vokal), dan wilet (ornamentasi) (Sumarsam 1995:141-144).  
Hastanto menyatakan bahwa terdapat kecederungan sarjana Barat maupun 
Indonesia (walaupun tidak semua) untuk menyerah dan patuh kepada 
klasifikasi pathet Jawa Tengah secara tradisi.  Pada klasifikasi tradisi, tiga 
buah pathet dalam laras slendro selalu disejajarkan dengan tiga pathet 
dalam laras pelog.  Dengan demikian, dalam mengurai pengertian pathet 
dalam laras pelog, umumnya para sarjana memperlakukannya secara 
umum.  Kalau pathet-pathet laras slendro diurai dengan alat tonalitas, 
maka pathet-pathet di dalam laras pelog juga diurai dengan pendekatan 
yang sama.  Padahal, kedua laras ini mempunyai persoalan berlainan 
(Hastanto 1990:155-157). 
 Studi tentang pelarasan pada bilahan-bilahan saron dan gendher dari 
berbagai gamelan di pulau Jawa dan Bali menunjukkan bahwa terdapat 
variasi yang besar dalam hal nada-nada, interval-intervalnya, dan nada-
nada anggota tangga nadanya.  Dibandingkan dengan laras pelog, laras 
slendro lebih banyak memiliki variasi.  Perbedaan antara dua jenis tangga 
nada ini pada gamelan dapat dilihat dari cara penggunaan alat-alat musik 
pembawa melodi yang terpisah, dilaras masing-masing untuk melengkapi 
satu ensambel.  Perbedaan tersebut, dapat dilihat pada Contoh 15 berikut, 
yang menunjukkan keberadaan nada pada laras pelog dan slendro.  
Intervalnya diukur oleh satuan sent  (Kunst 1949), dibandingkan dengan 
ide-ide tangga nada tempered Barat, yang memiliki interval sebesar 100 
sent setiap setengah langkah. 
 Terdapat satu hitungan dan istilah untuk menyebutkan setiap nama 
dalam praktik musik modern di Jawa.  Angka-angka Arab hadir pada 
sistem musik Jawa sekarang ini dan menjadi bentuk notasi angka. 
 Di Jawa Tengah setiap tangga nada mempunyai tiga buah modus yang 
disebut pathet.  Pathet ini dapat dilihat pada bagian atas dan bawah pada 
Contoh 15. Dasar dari pathet ini juga mempergunakan materi waktu seperti 
kenong, kempul, atau gong dihadirkan.  Mungkin dipengaruhi oleh teori 
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kempyung tiup/kuint tiup Hornbostel, pada setiap pathet dijumpai tiga buah 
nada yang disebut dengan nada gong, yang mempunai wilayah sebesar 
kuint. 
 Nada-nada yang diutamakan pada modus sanga dapat dilihat pada 
Contoh 15, yang sebanding jaraknya dengan kuint standar Barat (712 sent 
sebagai pengganti 702 sent Barat).  Jika satu interval kuint di antara nada 
yang diunggulkan pada beberapa pathet, jaraknya dalam sent secara 
akustik adalah 702, dapat besar atau kecil (dalam pathet lima, nada 1 ke 5 
= 688, pada manyura 2 ke 6 = 714 dan 6 ke 3 = 739 sent). 
 Dalam sistem pelog, nada-nada “hindar” (dalam kurung) dipergunakan 
sebagai pengganti nada-nada yang berdekatan (sorogan), seperti yang 
diperlihatkan dalam tanda panah.  Penggunaan nada-nada  4 dan 7 atau 1 
secara berganti-ganti pada modus pelog membantu menerangkan 
bagaimana tiga nada dihilangkan pada alat-alat musik berbilahan (seperti 
gendher) pada tangga nada pelog bagian dari gamelan. Ketidakhadiran ini 
disebabkan oleh perbedaan tonalitas, ketika gendher yang memiliki lima 
nada dan saron yang memiliki tujuh nada dimankan bersama-sama dalam 
bentuk modus pelog.  Hal ini juga menunjukkan hubungan dengan 
karakteristik yang penting dari suatu pathet, dan selanjutnya ada 
keseluruhan konsep melodi musik Jawa, Sunda, dan Bali, dalam hal ini 
memunculkan nada-nada dan interval-interval yang tidak begitu penting 
dalam modusnya dan pengunaan pola kontur melodi yang tetap dalam gatra 
dan kadensa. Konsep modus dan melodi ini sebagai kontur dan kemudian 
juga sebagai struktur interval, merupakan faktor yang utama pada berbagai 
pelarasan. 
 Aspek teori lainnya yang mendukung keberadaan tangga nada pada 
musik Jawa adalah apa yang disebut balungan.  Menurut Supanggah, 
dalam dunia karawitan, setidak-tidaknya ada dua pengertian balungan, 
yaitu kerangka gendhing dan ricikan/instrumen yang terdiri dari saron 
barung, saron demung, saron penerus, slenthem, dan bonang panembung.  
Sebagai kerangka gendhing identik dengan lagu saron atau panembung.  
Kelompok ricikan ini disebut dengan balungan, kemungkinan karena lagu 
permainan ricikan-ricikan tersebut (terutama slenthem) sangat dekat 
dengan lagu balungan gendhing, terutama bila dibandingkan dengan pola 
permainan kelompok ricikan lain (Supanggah 1990:115-116). 
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 Faktor lainnya yang menentukan modus adalah daftar melodis.  Para 
pemain alat musik selalu mendeskripsikan sebuah modus terutama dalam 
istilah yang dialikasikan pada permainan dalam alat musik.  Slendro pathet 
nem adalah modus yang paling mudah dikenali dengan cara ini, untuk 
bagian gendher dan rebab berusaha mencari wilayah nada terkecil.  
Akhirnya, setiap pathet seperti modus-modus lainnya di dunia ini, 
memerlukan rangkaian musikal untuk membentuk rasa, fungsi, atau waktu.  
Bersama-sama dengan beberapa kenyataan dan teori yang telah 
didiskusikan terdahulu, bahwa sistem tonalitas musik Jawa, Sunda, dan 
Bali, menunjukkan suatu bukti terdapat logika yang sama, namun 
perbedaan sistem itu yang dilaksanakan terus-menerus, merupakan suatu 
keeksotisan sendiri tradisi musik Jawa, Sunda, dan Bali. 
 

Contoh 15: 
Sistem Tonal Musik Jawa 
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Gambar 7: 
Saron 

 
Sumber: http://www.-rmv.nl/emuseum/screen/J3020/302041.jpg 

 
 
 (b) Melayu.  Tangga nada pada musik Melayu umumnya adalah 
pentatonik, heptatonik, dan diatonik.  Sistem yang dipakai adalah 
ekuadistan tujuh nada Asia Tenggara, atau juga pengaruh tangga nada 
heptatonik dari raga India dan maqamat Timur Tengah.  Ekspresi tangga 
nada ini dalam melodi, memakai teknik cengkok (mengayunkan nada), 
patah lagu (menyentak-nyentakkan nada), dan gerenek (membuat variasi 
nada dengan densitas ritmik nada yang relatif rapat).  Dalam tahapan 
filosofis tertingginya para pemusik Melayu menyaakan bahwa musik 
adalah penjelmaan alam, karena itu harus dikembalikan kepada alam 
semula jadi. 
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Gambar 8: 

Rebab Melayu 
 

 
Sumber: http://www.musicmall-asia.com/.../rebab.html 

 
       (c) Minangkabau.  Sebelum masuknya pengaruh sistem musik diatonis 
Barat, di Minangkabau dikenal juga tangga nada pentatonik, yang salah 
satu di antaranya dapat dilacak dari alat musik talempong pacik non-
diatonis.  Tangga nada ini mempergunakan nada-nada Bb, B (dua buah), E, 
F, dan Fis, satu oktaf di atas nada C Tengah pada musik Barat.  Keenam 
talempong tersebut dimainkan oleh tiga orang pemain. Masing-masing 
memegang dua talempong.  Nada Bb dan F# memainkan bagian anak; B 
dan F tangah; dan B dan E bagian panyudahi.  Talempong ini dimainkan 
dengan teknik interloking, yaitu dua atau lebih pemain yang memainkan 
dua atau nada yang berbeda dan membentuk satu kesatuan musik 
kerjasama.  Pada masa kini di berbagai sanggar di Minangkabau ada 
kecenderungan memasukkan tangga-tangga nada diatonik heptatonik Barat 
ke dalam perangkat talempong (Syeilendra 1996). 
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Gambar 9: 

Warsadiningrat (1882-1975) 
Seorang pemusik berbakat dari Surakarta, salah seorang 

Pendiri Kokar dan dosen di ASKI, karya pentingnya 
Terdapat pada volume Serat Wedha Pradongga 

 

 
 
4.   Tangga Nada Diatonik di Indonesia 
 Seiring dengan penjajahan bangsa Barat di Indonesia, maka sistem 
muik diatonis Barat juga dipergunakan di Indonesia.  Musik ini ada yang 
“murni” disajikan seperti asalnya, misalnya musik-musik klasik.  Ada juga 
yang mengalami proses akulturasi dengan musik-musik tradisional 
Indonesia.  Di dalam kebudayaan Batak misalnya, lagu Ale da ni Tuhan 
melodinya berasal dari tangga nada pentatonik Batak Toba, kemudian 
disajikan dalam bentuk empat suara untuk keperluan lagu-lagu gereja 
Protestan.  Begitu juga orang-orang Melayu mempergunakan ide-ide musik 
harmonik khordal untuk lagu-lagu tradisinya.   
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 Berbagai jenis alat musik Barat juga diadopsi ke dalam ensambl-
ensambel musik tradisional Indonesia, misalnya samrah dan tanjidor di 
Betawi, ensambel ronggeng di kawasan budaya Melayu Sumatera Utara, 
brass band untuk mengiringi upacara kematian pada kebudayaan etnik 
Batak Toba, musik prajurit keraton Yogyakarta untuk berbagai upacara di 
istana, dan lain-lainnya. 
 Di beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, dan 
Yogyakarta sudah didirikan sekolah-sekolah formal dan non-foral musik 
barat.  Para senman dan intelektual yan kreatif, berusaha mengeksplorasi 
ide, aktivitas, dan bunyi musik Barat dan musik tradisional Indonesia 
bersama-sama.  Apakah itu sekedar untuk pengalaman, menambah 
wawasan, menyerap estetika yang lebih kompleks, dan lainnya. Misalnya 
pemusik seperti Jaduk Ferianto dan Ben M. Pasaribu melakukan akulturasi 
antar musik ini. 
 
5.   Tangga Nada Diatonik pada Musik Barat 

Tangga nada diatonik pada musik Barat, berkembang seiring dengan 
perkembangan sains fisika gelombang bunyi.  Dasar-dasar ilmu 
pengetahuan bunyi pada musik Barat, dapat ditelusuri dari sumber-sumber 
budaya Romawi, yang memasukkan sejumlah referensi tentang sifat-sifat 
dan asal-usul bunyi. Sumber-sumber ini menjelaskan bagaimana ide bunyi 
dan kaitannya dengan estetika.  Aristoteles misalnya, mengemukakan 
bahwa musik itu mengandung unsur mistisisme, khususnya hubungannya 
dengan unsur numerik (angka-angka), serta ide-ide ilmu pengetahuaan 
(Sadie 1980:545). 
 Pada abad ke-15 dan 16 awal, masih belum berkembang secara pesat 
studi tentang bunyi (musik).  Baru pada paruh kedua abad ke-16 sampai 
ke-17 berkembang pesat.  Galileo melakukan studi yang serius terhadap 
getaran senar, dan menjelasan fenomena interval konsonan dan disonan.  
Boyle menampilkan eksperimen medium untuk keperluan transmisi bunyi.  
Descartes melakukan studi resonansi bunyi.  Hooked menemukan nada 
yang diperoleh dari cakram yang diputar. Marsene merumuskan hukum-
hukum getaran senar.  Newton adalah orang pertama yang membuat teori 
kecepatan bunyi, dan membandingkannya dengan hasil-hasil 
percobaannya. 
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 Pada abad ke-18 dan 19 penemuan fenomena bunyi ini berkembang 
lebih pesat lagi dibandingkan abad-abad sebelumnya.  Young melakukan 
studi modus-modus getaran senar.  Chaldini melakukan studi getaran pada 
pelat.  Fourier mendirikan teori matematis modern terhadap dasar-dasar 
analisis gelombang.  Wheatstone mengembangkan metode membuat 
gelombang bunyi.  Faraday menyelidiki benturan suara pada nyanyian dan 
mengenalkan tangga nada equal tempered.  Koenig melakukan studi 
terhadap sistem pendengaran manusia dan wilayah nada yang dapat 
diterimanya.  Helmholtz melakukan studi volume bunyi.  Bell 
menghasilkan telefon, dan Edison fonograf (Sadie 1980:545-546). 
 Dalam musik Barat, yang dimaksud bunyi (sound) adalah gerakan 
gelombang tiga dimensi di atmosfir.  Gelombang akustika berjalan dari 
satu sumber dengan satu kecepatan yang bebas dari amplitudonya.  
Kecepatan ini kemudian tergantung kepada medium akustika dan proporsi 
temperatur absolut pada medium.  Untuk udara pada 68 F (20 C), 
kecepatan suara c adalah 1117 ft/det (343 m/det). 
 Selain itu, dalam ilmu fisika (Barat) dikenal nada murni (pure tones), 
dengan pengertian sebagai berikut. 
 

 The sources of sound may consist either of vibrating solid bodies 
(such as loudspeakers or vibrating metal panel or machines) or of 
random motion of air particles (such as when as air jet mixes with the 
atmosphere).  If a loudspeaker one is made to vibrate with simple 
harmonic motion at a given frequency f (in hertz or cicles per secon), it 
gives rise to a sinusoidal disturbance in the atmosphere.  This sound is 
known as a pure tone, of frequency f.  At any instant there will be a 
sinusoidal variation of the atmospheric pressure with distance away 
from the source.  The sound pressure p is defined as the difference in 
the pressure from the undisturbed pressure.  For a pure tone, wave 
crest or wave troughs (maximum and minimum values of pressure) are 
separated by a distance called wavelenght .  The relationship between 
the speed of sound c, wavelenght , and frequency f is given i.  Of 
course, at some X = c/f.  Point in space the sound pressure p also 
varies sinusoidally with time.  The period T between pressure maxima 
is related to the frequency by ii.  For a pure tone T = 1/f. 
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 Many sound sources, such as a singing voice or a musical 
instrument, contain strong pure-tones with a fundamental (or lowest-
frequency tone) which usually the strongest.  Examples of noise 
sources which contain pure tones include fans, engine, exhaust, 
pumps, compressors, gears, and electronic motor (Parker 1992:89). 

  
  Sumber bunyi bisa saja terdiri dari getaran benda ang padat (seperti 
pengeras suara atau getaran bilahan logam atau mesin) atau gerakan acak 
partikel-partikel udara (seperti ketika pancaran udara bercampur dengan 
atmosfir).  Jika sebuah pengeras suara dibuat untuk menggetakan gerakan 
harmonik sederhana pada frekuensi f (dalam satuan hertz atau siklus per 
detik), maka pengeras suara tersebut memeberikan reaksi usikan sinusoidal 
di atmosfir.  Nada ini dikenal sebagai nada murni dari frekuensi f.  Pada 
beberapa saat akan muncul satu variasi sinusoidal tekanan atmosfir, dengan 
jarak tertentu dari sumbernya.  Tekanan suara p didefinisikan sebagai 
perbedaan tekanan energi dengan tekanan yang tidak mengganggu.  Bagi 
sebuah nada murni, elombang: puncak gelombang atau lembah gelombang 
(nilai tekanan maksimum atau minimum) adalah dipisahkan oleh jarak 
yang disebut panjang gelombang .  Hubungan antara kecepatan suara c 
dari suatau gelombang dan frekuensi f, dapat dilihat pada persamaan (i), 
tentu saja, X = c/f.  Titik dalam ruang tekanan suara p juga mempunyai 
variasi sinusoidal pada waktu tertentu.  Periode T di antara tekanan 
maksimum adalah berhubungan dengan frekuensi seperti pada persamaan 
(ii).  Untuk nada murni T = 1/f. 
 Beberapa sumber suara, seperti nyanyian vokal atau alat musik, terdiri 
dari komponen-komponen nada murni yang kuat.  Suara-suara yang 
dihasilkannya terdiri dari beberapa nada murni yang beraksi bersama 
dengan sebuah nada fundamentalnya (atau nada yang mempunyai frekueni 
terendah) yang biaanya mempunyai intensitas paling kuat.  Contoh sumber-
sumber noise yang terdiri dari nada-nada murni termasuk kipas angin, 
knalpot, pompa, kompresor, gigi yang menjadi bagian sebuah mesin, dan 
motor listrik. 
 Prinsip-prinsip akustika tersebut sangat berkaitan dengan tangga nada 
diatonik.  Yang dimaksud dengan tangga nada diatonik (diatonic scale) 
adalah tangga nada pada musik Barat pada umumnya, yaitu yang 
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menggunakan dua jenis interval: penuh (whole step) dan setengah (half 
step).  Tangga nada diatonik ini sering disebut juga dengan heptatonik 
diatonik, karena kecenderungannya yang menggunakan tujuh nada dalam 
satu tanga nada. Tangga nada diatonik biasanya diasosiasikan pula dengan 
sistem harmoni dalam bentuk pogresi akord, sebagai ciri utama musik 
Barat.  Sama dengan sistem tangga nada di Timur Tengah, tangga nada 
diatonik berakar dari sistem tangga nada Yunani-Romawi yang di 
antaranya membicarakan tetrakord, unsur lima dan comma pada interval. 
 Tangga nada diatonik ini kemudian dikenal dalam dua kategori yaitu: 
tangga nada mayor dan tangga nada minor.  Tangga nada mayor 
mempunyai pola jarak 1-1-½-1-1-1-½, sedangkan tangga nada minor 
(khususnya minor natural) mempunyai pola jarak 1-½-1-1-½-1-1.  
Selanjutnya tangga nada minor dibagi lagi menjadi: (1) minor natural 
dengan pola jarak 1-½-1-1-½-1-1, (2) minor harmonis 1-½-1-1-½-1½-½, 
(3) minor melodis 1-½-1-1-1-1-½ untuk gerakan ke atas (ascending) untuk 
ke bawah (discending) sama dengan minor natural, dan (4) minor zigana 1-
½-1 ½-½-½-1 ½-½. 
 Tangga nada diatonik ini juga dirancang untuk disesuaikan dengan 
frekuensi suara, sehingga dapat dilakukan transposisi (perpindahan 
tonalitas, tangga nada).  Transposisi ini mengikuti konsep kromatisasi, dan 
ditentukan tonalitasnya sesuai dengan tanda mula.  Misalnya pada tangga 
nada G Mayor nada yang naik adalah F menjadi Fis dan ditulis setelah 
tanda kunci G, C, atau F. 
 Tangga nada diatonik ini dalam satu oktafnya terdiri dari 12 nada 
dengan langkah setengah.  Tangga nada diatonik pada musik Barat 
berdasarkan penggunaan sent dan rasionya, dapat dibagi menjadi 4 tangga 
nada: (1) Phytagoras, (2) just intonation, (3) meantone temperament, dan 
(4) equal temperament. 
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Contoh 16: 

Tangga Nada Diatonik dalam Empat Sistem Pelarasan/Rasio  
yang Berbeda dan Interval terhadap Nada Pertama. 

 
Tangga Nada (frek, 
rs frek, dan interval) 

 
C4 

 
D4 

 
E4 

 
F4 

 
G4 

 
A4 

 
B4 

 
C5 

TN Phytagoras 
          Frekuensi, Hz 
          Rasio frek 
          Interval, sent 

 
260,7 
1/1 
0 

 
193,3 
9/8 
204 

 
330,0 
81/64 
408 

 
347,7 
4/3 
498 

 
391,1 
4/3 
498 

 
440,0 
27/16 
906 

 
495,0 

243/128 
1110 

 
521,5 
2/1 

1200 
TN just intonation 
          Frekuensi, Hz 
          Rasio frek 
          Interval, sent 

 
264 
1/1 
0 

 
297 
9/8 
204 

 
330 
5/4 
386 

 
352 
4/3 
498 

 
396 
3/2 
702 

 
440 
5/3 
884 

 
495 
15/8 
1088 

 
528 
2/1 

1200 
TN meant temper 
          Frekuensi, Hz 
          Rasio frek 
          Interval, sent 

 
263,2 
1/1 
0 

 
294,2 
5 ½/2 
193 

 
329,0 
5/4 
386 

 
352,0 
2/5 ¼ 
503 

 
393,5 
5 ¼ 
697 

 
440 

5 ¾ /2 
890 

 
491,9 

5 5/4/4 
1083 

 
526,4 
2/1 

1200 
TN equal temper 
          Frekuensi, Hz 
          Rasio frek 
          Interval, sent 

 
261,6 

1,0000 
0 

 
293,7 

1,1225 
200 

 
329,6 

1,2599 
400 

 
349,2 

1,3348 
500 

 
392,0 

1,4983 
700 

 
440 

1,6818 
900 

 
493,9 

1,8877 
1100 

 
523,3 

2,0000 
1200 

 
5.1  Interval 
 Dalam teori musik Barat, tangga nada dikonstruksikan oleh interval, 
jarak antara nada. Setiap interval mempunyai nama masing-masing. 
Misalnya jarak dari nada C ke C disebut prima murni, nada C ke D disebut 
sekunde mayor, C ke E disebut dengan ters mayor, C ke F disebut kuart 
murni, C ke G disebut kunit murni, C ke A disebut sekta mayor, C ke B 
disebut septim mayor, dan C ke C’ disebut oktaf.  Interval ini dapat pula 
dilakukan untuk nada-nada lain misalnya D ke G disebut kuart mayor; F ke 
Gis disebut sekunde lebih, dan seterusnya. 
 Setiap interval mempunyai interval inversi atau interval balikan dalam 
konteks oktafnya.  Misalnya interval dari nada G ke B disebut ters mayor, 
sebaliknya interval nada B ke G’ disebut sekta minor.  Dari interval-
interval inilah tangga nada mayor dan minor pada musik diatonik 
heptatonik Barat terbentuk. 
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5.2  Harmonik dan Akord 
 Akord (chord) dibentuk berdasarkan unsur-unsur harmonik nada-nada, 
terutama interval ters.  Berdasarkan susunannya akord terdiri dari: (1) 
akord posisi root, dan (2) akord posisi balikan (inversi). Misalnya akord C 
mayor bernada anggota C-E-G, akord C mayor balikan pertama E-G-C’, 
dan akord balikan kedua G-C’E’.  Berdasarkan jenisnya  akord dapat 
dibagi ke dalam: (1) akord mayor yang dikonstruksikan oleh interval 3 
mayor ditambah 3 minor (3M + 3m); (2) akord minor yang dikonstruksikan 
oleh interval 3m + 3M; (3) akord aughmented/lebih yang dikonstruksikan 
oleh interval 3M + 3M; dan (4) akord diminished/kurang yang 
dikonstruksikan oleh interval 3m + 3m. Selain itu juga dikenal akord 
tingkat tujuh, sembilan, dan sebelas, yaitu akord yangmenyertakan nada 
pada interval ketujuh, sembilan, dan sebelas di atasnya dalam rangkaian 
tangga nadanya. 
 Kalau pada berbagai musik dunia pengutamaannya adalah pada 
rangkaian melodis yang horizontal, seperti musik India, Timur Tengah, dan 
China; maka pada musik Barat, terutama setelah era harmonik abad ke-13, 
musik Barat mengutamakan progresi-progresi akord yang vertikal.  Paduan 
suara (chorus) dibagi ke dalam empat suara: (1) sopran suara wanita tinggi, 
(2) alto suara wanita rendah, (3) tenor suara pria tinggi, dan (4) bas suara 
pria rendah.  Sistem ini sering disebut dengan sistem SATB (singkatan dari 
sopran-alto-tenor-bas).  Pembagian in merupakan bagian dari sistem 
estetika musik diatonik heptatonik Barat. Kadang juga dibentuk enam 
suara, berturut-turut menjadi: (1) sopran, (2) mezzo sopran, (3) alto, (4) 
tenor, (5) bariton, dan (6) bas. 
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Contoh 17: 
Khoral Ich Bin’s, Ich Sollte Büssen, karya Johan Sebastian Bach 
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Gambar 10: 
Claude Debussy 

Seorang komponis dan pemusik terkenal dari Perancis, 
Menemukan tangga nada Debussy 
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Gambar 11: 

Ludwig van Beethoven 
seorang komponis dan pemusik terkenal dari Jerman 

dengan gagasan-gagasan intelektualnya 
 

 
 
6.    Kesimpulan 
 Dari deskripsi secara umum di atas, selnjutnya ditarik kesimpulan 
konsep, aktivitas, dan wujud antara tangga nada pentatonik dan diatonik di 
dunia ini sebagai berikut: 
(1) Tangga nada pentatonik mempunyai wilayah persebaran yang lebih 

luas dibanding diatonik.  Tangga nada pentatonik ada di: China, India, 
Timur Tengah, Korea, Pulau Formosa, Kepulauan Ryukyu, Indonesia, 
dan sebahagian pada musik rakyat Eropa Timur, dan lainnya.  Tangga 
nada diatonik berada di dalam kebudayaan musik Barat pada 
umumnya.  Dikembangkan terutama dalam musik seni, setelah 
orientasi pada unsur harmonik khordal. 
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(2) Kebudayaan musik yang menggunakan tangga nada pentatonik 
umumnya mengutamakan aspek melodik horizontal, sedangkan 
kebudayaan musik yang menggunakan tangga nada diatonik 
mengutamakan aspek harmonik vertikal. 

(3) Tangga nada pentatonik dihasilkan pada sistem siklik dan devisif, 
sedangkan tangga nada diatonik dihasilkan pada sistem devisif saja. 

(4) Pembentukan kedua jenis tangga nada ini mempengaruhi juga alat-alat 
musik yang dihasilkan.  Pada kebudayaan musik yang menggunakan 
tangga nada pentatonik, alat-alat musik yang dipergunakan umumnya 
adalah alat musik yang tidak dirancang menghaslkan harmonik, tetapi 
ummnya melodis, misalnya rebab, ‘ud, vina, shamishen, saron, sitar, 
gendher, gambang, mbira, dan lainnya. Sebaliknya pada kebudayaan 
musik yang menggunakan tangga nada diatonik alat-alat musik yang 
dipergunakan biasanya dirancang untuk menghasilkan akord, seperti 
akordion, piano, keyboard, pianika, dan sejenisnya. 

(5) Pada kebudayaan musik yang mempergunakan tangga nada 
pentatonik, umumnya selalu mengaitkan tangga nada dengan unsur-
unsur ekstramusikal dan metafisika—sedangkan pada kebudayaan 
musik yang mempergunakan tangga nada diatonik, tidak begitu 
mengaitkan musiknya dengan unsur-unsur ekstramusikal dan 
metafisika.  Di dalam budaya tangga nada diatonik, musik seninya 
cenderung memisahkan diri dari keperluan di luar estetis, 
mengutamakan seni untuk seni (l’art pour l’art). 

(6) Seiring dengan era globalisasi, maka musik dengan tangga nada 
diatonik cenderung lebih mempengaruhi musik dengan tangga nada 
pentatonik—hal ini dilatarbelakangi oleh unsur politis, ekonomi, 
teknologi, dan informasi budaya.  Musik dengan tangga nada 
pentatonik hanya “sedikit” mempengaruhi musik dengan tangga nada 
diatonik, misalnya pembentukan tangga nada Debussy. 

(7) Pada tahap tertentu kedua jenis tangga nada ini sama-sama sebagai 
ekspresi ekindahan, sebagai unsur universal eksistensi manusia, walau 
sistemnya bisa saja berbeda-beda. 

(8) Kedua jenis kebudayaan musik yang mempergunakan tangga nada ini 
saling mempengaruhi seiring kontak budaya manusia. 
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(9) Tangga nada diatonk Barat mengakar pada masa Renaisans yaitu 
mengacu pada budaya musik heptatonik Yunani-Romawi yang 
kemudian dikembangkan menjadi harmonik dan khordal.  Namun 
demikian, kebudayaan musik Timur Tengah juga sebahagian ide 
tangga nadanya mengacu kepada sistem tangga nada Yunani-Romawi. 

(10) Walau sistem harmonik khordal berkemang pada musik Barat, namun 
bukan berarti kebudayaan musik Barat yang awal menemukan sistem 
ini.  Di kawasan Asia Tenggara alat musik khaen dipercayai sebagian 
besar etnomusikolog sebagai prinsip dasar musik harmonik tertua di 
dunia, begitu juga nyanyian keagamaan (chanting) di Tibet, yang 
biasanya dipraktikkan dalam ritus Budhisme Lamaistik, dipercayai 
sebagai musik vokal harmonik yang tua dan eksotik dan mendahului 
sistem khordal empat suara di Barat. 

(11) Dalam era multi-kebudayaan, sudah sepantasnya kita memandang 
bahwa musik-musik yang beragam di permukaan bumi ini adalah 
suatu kekayaan, bukan saling mematikan dan mendominasi—sehingga 
pada akhir dari kontinuitas kontak budaya akan terjadi keseimbangan 
pertumbuhan dan perkembangan, sesuai dengan tingkat mobilitas 
masing-masing manusia pendukungnya. 

       Musik adalah salah satu cabang kesenian.  Kesenian adalah ekspresi 
dari kebudayaan.  Dalam kesenian terdapat unsur rasional dan rasa, yang 
hanya dapat didekati baik secara saintifik maupun filosofis.  Pengalaman, 
latihan, peniruan, gagasan, penghargaan, apresiasi, menjadi bagian yang 
penting dalam mendukung gerak maju kesenian. 
 Pada tahapan filosofis yang dalam, musik apa pun bentuk tangga 
nadanya adalah hasil kebudayaan manusia.  Musik mencakup ide, 
tingahlaku, dan wujudnya (yang dapat dipantau dari suara yang dihasilkan 
alat-alat musiknya).  Tangga nada pentatonik dan diatonik dihasilkan 
dalam lingkup daerah budaya yang berbeda, namun pada akhirnya terjadi 
saling pengaruh.  Musik adalah cermin diri manusianya baik cermin bagian 
dalam ataupun luarnya.  Itulah fenomena manusia, dengan segala 
keterbatasan pengetahuannya kembali kepada fitrahnya, menyerakan diri 
pada Sang Komponis Bunyi dan Sang Maha Indah. 
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8.    Daftar Glosari 
Adun: istilah pelarasan secara umum pada musik Melayu. 
Akord: tiga buah nada atau lebih yang dibunyikan serentak, berdasar pada 

prinsip harmoni. 
Akustik: cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gelombang bunyi. 
Devisif: yaitu prinsip pembentukan tangga nada berdasarkan nada-nada 

yang dihasilkan oleh alat-alat musik bersenar dengan tempat 
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penekanan yang diukur secara matematis.  Misalnya pada alat musik 
‘ud (Arab), vina (India), dan gitar (Barat). 

Ekuadistant tujuh nada: sistem tangga nada di Asia Tenggara yang 
mendasarkan pembagian dalam satu oktaf menjadi tujuh bagian sama 
rata, walau dalam praktiknya dapat menyimpang. 

Harmonik: nada-nada yang ditimbulkan dari suatu rangkaian bunyi—nada 
paling rendah dan intensitasnya paling kuat disebut bada fundamental, 
dan nada-nada di atasnya disebut nada parsial atau overtones. 

Heptatonik: tangga nada yang mempunyai tujuh nada anggota. 
Heksatonik: tangga nada yang mempunyai enam nada anggota. 
Khordal: musik yang menggunakan teknik progresi-progresi akord. 
Laras: istilah keteraturan nada pada sistem musik nasional Indonesia, atau 

juga dapat berarti modus. 
Maqamat: sistem tangga nada pada musik Pan-Islam. 
Modus: deretan nada yang dijasikan dasar pengambangan melodi, dan 

tidak diasosiasikan dengan musik khordal. 
Organologi: adalah cabang studi pada etnomusikologi atau musikologi 

yang mempelajari alat-alat musik, seperti klasifikasi, bentuk, teknik 
memainkan, dan prinsip menghasilkan suara (nada). 

Pelog: suatu sistem tangga nada heptatonik pada karawitan Jawa, Sunda, 
dan Bali, namun dalam pratiknya hanya menekankan pemakaian pada 
lima nadanya saja. 

Pentatonik: tangga nada yang mempunyai lima nada anggota. 
Raga: sistem tangga nada pada musik India. 
Siklik: yaitu prinsip pembentukan tangga nada berdasarkan nada-nada yang 

dihasilkan oleh tabung-tabung yang ditup atau alat tiup, dengan 
volume dan panjang yang diukur secara matematis.  Misalnya tangga 
nada siklik pada musik China. 

Slendro: suatu sistem tangga nada pentatonik pada karawitan Jawa, Sunda, 
dan Bali, yang jaraknya bervariasi antar setiap kelompok gamelan—
persamaan umumnya adalah mempunyai interal yang cenderung 
hampir sama. 

Taganing: adalah nama lima alatmusik gendang pada kebudayaan etnik 
batak Toba di Sumatera Utara, Indonesia, yang mempunyai nada 
pentatonik. 
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Tangga nada: dalam bahasa Inggris scale, yaitu deretan nada-nada dengan 
interal-interval  dan pola-pola jarak tertentu, yang dijadikan 
pengembangn melodi atau juga akord. Istilah ini dapat dihubungkan 
dengan musik toal (Barat) atau modal (non-Barat). 

Tangga nada diatonis: yaitu tanga nada yang dikonstruksikan dari jarak 
penuh (200 sent) dan jarak setengah (100 sent). 

Tetratnik: tanga nada ang mempunyai empat nada anggota. 
Tritonik: tangga nada yang mempunyai tiga nada anggota. 
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Abstract 
       The history science always analyzes space and time dimension in 
the context of human culture.  Every group of men, as society, ethnicity, 
and nation  state has an art history.  It shaped in homogenous or 
heterogeneous culture.  The periodezation of art history always links 
with sociocultural change.  Indonesia is a nation state founded in 1945 
with  a national culture and ethnic cultures.  The periodezation of art 
history in Indonesia, began in the era of animism and dinamism in the 
fisrt century.  Hindu and Buddhism were absorbed by Indonesian 
ancestor the first to thirteenth century.  Then Islam greatly influenced 
Indonesian from thirteen century to now.  Western culture came 
Indonesia in the sixteenth century.   Finally, the era of Indonesian 
independence can be divided to three phase: (1) Old Order in 1945-
1966; (2) New Order 1966-1998; and (3)  Reformation Era 1998-to 
now.  
 

1.   Pendahuluan 
 Manusia adalah makhluk sosial dan budaya sekali gus.  Manusia 
dalam kehidupannya sehari-hari tak lepas dari aspek budaya.  Awalnya 
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melakukan 
perburuan kepada hewan-hewan yang dapat dimakan, sekali gus juga 
mengumpulkan buah-buahan dari hutan sekelilingnya.  Dalam periode 
berikutnya, manusia mulai bertempat tinggal dan bertani atau menangkap 
ikan sebagai nelayan untuk memenuhi kehidupannya.  Setelah itu manusia 
memproduksi secara massal semua kebutuhan hidupnya sehingga mereka 
berada dalam tahap masyarakat industri.  Kemudian sejarah lebih akhir 
manusia memasuki era teknologi informasi yang serba canggih, cepat, dan 
terjadi proses digitalisasi di semua bidang kehidupan.   



Studia Kultura Tujuh 

47 
 

 Awalnya manusia belum mengenal tulisan, yang pada era ini disebut 
dengan zaman batu atau litikum dan zaman perunggu.  Peninggalan artifak-
artifak sejarah pada masa ini disebut dengan zaman pra sejarah.  Adapun 
wilayah kajian ini dibahas secara mendalam dalam ilmu arkeologi.  Setelah 
manusia mengenal ragam bahasa tulisan, maka era ini disebut dengan 
zaman sejarah, dan lingkup kajian bidang ini dibahas secara mendalam 
dalam ilmu sejarah.  Pada prinsipnya ilmu sejarah itu termasuk ke dalam 
disiplin ilmu-ilmu pengetahuan sosiobudaya, yang menekankan pada 
kajian dimensi ruang dan waktu yang dilakukan oleh makhluk yang 
bernama manusia.  Sejarah ini meliputi berbagai bidang kajian, seperti: 
peperangan, konflik sosial, perkebunan, ekonomi, ideologi atau pemikiran, 
warisan, perjalanan, integrasi, nasionalisme, bahkan kesenian. 
 Kesenian adalah salah satu dari unsur kebudayaan, yang menekankan 
pada aspek manusia membutuhkan pemuasan akan rasa keindahan sebagai 
kodratnya.  Adapun kesenian dapat dilakukan melalui berbagai medium, 
seperti: garis dan warna pada seni rupa, suara dan nada pada seni musik, 
gerak dan tenaga pada seni tari, dan lainnya.   

Sebuah kelompok masyarakat juga memiliki sejarah keseniannya, 
termasuk bangsa Indonesia, yang dimulai sejak adanya nenek moyang 
mereka, yang menurunkan manusia Indonesia hari ini.  Tepatnya yang 
berada dalam lingkungan kawasan Sabang sampai Merauke, dan Sangihe 
sampai Talaud.  Tulisan ini akan membahas masalah sejarah seni di 
Indonesia, mengikuti teori evolusi, yaitu teori yang lazim digunakan dalam 
ilmu sejarah, yang pada prinsipnya mengkaji kebudayaan manusia dari 
yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks dan waktu perubahan 
itu relatif lama.  Adapun periodesasi setiap perubahan berdasar kepada 
kejadian-kejadian yang melatarbelakangi perkembangan sosial seni.  
 
2.   Sejarah Seni di Indonesia 
 Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 
1945, yang diproklamasikan melalui dua pemimpin bangsa, Soekarno dan 
Mohammad Hatta.  Namun demikian konsep tentang Indonesia sudah 
mulai dibicarakan orang  sejak paruh kedua abad ke-19.  Meskipun aspek 
sama-sama dijajah Belanda atau Eropa menjadi salah satu faktor lahirnya 
Indonesia, namun faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah adanya 
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berbagai persamaan budaya dan seni di seantero Nusantara ini.  Demikian 
pula penggunaan bahasa pengantar (lingua franca) yaitu bahasa Indonesia, 
mengikat rasa persatuan mereka.  Selain itu tak bisa pula dinafikan bahwa 
hampir 90% bangsa Indonesia beragama Islam, yang dengan Islam itu pula 
mereka menerima agama lain sebagai bagian dalam negara Indonesia.  
Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saat dilahirkannya Piagam 
Medinah yang mengakui eksistensi kaum Nasrani dan Yahudi dalam 
negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. 
 Secara demografis, semua kawasan Indonesia juga adalah wilayah 
kepulauan yang sejak awal penduduknya saling berinteraksi dengan 
densitas padat, terutama di kawasan-kawasan pesisir pantai.  Sejak awal 
laut dan sungai-sungai menjadi faktor penting dalam rangka membina 
hubungan sosiobudaya dan ekonomis di kawasan ini.  Selain itu sebagian 
besar masyarakat Indonesia juga memiliki ras Melayu, yang tentu merasa 
sebagai satu galur keturunan, walau mereka yang di Papua rasnya adalah 
Melanesoid, namun tak menjadi kendala serius dalam rangka integrasi 
dalam sebuah negara. 
 Kesenian yang mereka lakukan juga memiliki hubungan-hubungan 
struktural dan fungsional.  Misalnya wayang kulit, dengan cerita yang 
hampir sama eksis di dalam kebudayaan Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan 
Melayu, namun dengan varian-variannya.  Masyarakat Mandailing, Toba, 
Simalungun, Pakpak-Dairi, dan Karo memiliki hubungan kekerabatan 
dalam hal bahasa dan kesenian.   Misalnya mereka sama-sama memiliki 
alat musik gondang atau gendang.  Zapin yang diadopsi dari Negeri Yaman 
menyebar merata di seluruh kepulauan Nusantara.  Begitu juga dengan 
barzanji dan marhaban yang juga menyebar secara luas, bahkan sampai di 
Semenanjung Malaya dan Patani Thailan serta Mindanao Filipina.  Aspek-
aspek tersebut saling berkait membentuk kesenian Indonesia.  Mari kita 
telusuri sejarah seni di Indonesia secara diakronik, yaitu diawali dari masa 
animisme, kemudian Hindu-Budha, Islam, penjajahan bangsa Barat, dan 
masa kemerdekaan seperti berikut ini. 
 
2.1 Masa Animisme 
 Masa animisme ditandai dengan kepercayaan kepada roh-roh terutama 
nenek moyangnya. Selain itu di tempat-tempat tertentu terdapat kekuatan 
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supernatural, kepercayaan ini disebut dengan dinamisme.  Pada masa 
animisme ini,  seni-seni ritual mendapat penekanan yang intens.  Biasanya 
upacara ritual animisme dipimpin oleh seorang guru ritual dengan berbagai 
sebutan, misalnya di Mandailing disebut dengan sibaso, di Nias disebut 
dengan ere, pada masyarakat Melayu disebut dengan bomoh, begitu juga di 
tempat lainnya. 
 Contoh-contoh seni yang masih tersisa hingga hari ini yang 
memperlihatkan aspek animisme adalah sebagai berikut.  Pada masyarakat 
Karo terdapat seni ritual jinujung yang bertujuan untuk menghormati roh-
roh nenek moyang.  Pada masyarakat Mandailing-Angkola terdapat 
upacara penghormatan kepada para leluhur setiap acara peresmian 
perkawinan, dengan diiringi ensambel gordang sambilan.  Pada 
masyarakat Melayu terdapat upacara melepas lancang yaitu menghormati 
dan meminta tolong kepada penguasa laut agar tidak menimpakan bala 
kepada penduduk desa.  Masyarakat Jawa sebahagian masih percaya bahwa 
sebuah desa itu dijaga oleh makhluk-makhluk ghaib yang disebut danyang.  
Pada masyarakat Batak Toba masih terdapat ritus yang berkaitan dengan 
memuja roh nenek moyang untuk mengobati penyakit yang diakibatkan 
oleh unsur ghaib.  Upacara ini disebut dengan pasiarhon jujungan.  Pada 
masyarakat Minangkabau, jika ada seekor harimau mati maka harimau 
tersebut dihormati dengan iringan upacara.  Masih banyak contoh-contoh 
seni terutama ritual yang berhubungkait dengan era animisme dan 
dinamisme.  Mungkin sebahagian ritual itu telah mati ditelan zaman karena 
perubahan masyarakat.  Yang jelas agama-agama samawi yaitu Islam dan 
Kristen melarang kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga akibatnya 
mematikan ritual yang bersifat animisme tadi,  atau berubah bentuk dan 
fungsinya mengikuti peredaran zaman. 
  Masa animisme dan dinamisme ini, dalam kajian-kajian sejaah sering 
pula diistilahkan dengan masa prasejarah, yang mana masyarakat kita 
belum mengenal tulisan pada saat itu.  Zaman prasejarah ini, secara tentatif 
sering pula dibagi menjadi empat tahap, yaitu: (a) zaman batu tua, (b) 
zaman batu tengah, (c) zaman batu muda, dan (d) zaman perunggu, seperti 
yang diuraikan berikut ini. 
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2.1.1  Zaman Batu Tua atau Paleolitikum 
    Zaman batu tua atau paleolitikum, dalam bahasa Inggris old stone 
age,  diperkirakan hadir sejak adanya nenek moyang kita, sampai waktu 
yang tak dapat ditentukan secara pasti, waktunya diperkirakan ratusan 
tahun.  Namun ditandai dengan peninggalan-peninggalan artifak berupa 
kapak dari batu, peralatan yang terbuat dari tulang dan masih kasar 
buatannya.  Kemudian setelah itu masuklah nenek moyang kita ke dalam 
zaman batu tengah. 
 
2.1.2  Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum 
    Dari aspek sejarah, zaman batu tengah dalam bahasa Inggris 
intermediary stone age ini atau lanjutan dari zaman batu tua, dengan masa 
hadir yang tak dapat diprediksikan.  Pada masa ini benda-benda budaya 
yang digunakan di antaranya adalah tulang, kulit kerang, dan tanduk 
hewan.  Zaman ini juga meningalkan artifak berupa pahatan-pahatan di 
dinding gua atau batu, khususnya di kawasan timur kepulauan Nusantara.  
Setelah itu nenek moyang bangsa Indonesia masuk ke dalam zaman batu 
baru. 
 
2.1.3  Zaman Batu Baru atau Neolitikum 
    Zaman batu baru atau neolitikum yang dalam bahasa Inggrisnya new 
atau late stone age, secara arkeologis dan historis diperkirakan hadir pada 
sekitar 2500 seb. M. sampai 1000 seb. M.  Teknologi masyarakat 
neolitikum ini diperkenalkan oleh para migran yang berasal dari daratan 
Asia Tenggara, yang sangat akrab dengan mencari ikan di laut, bertani, 
penggunaan lembu, beternak unggas, anjing, dan babi.  Mereka memakai 
kulit kayu sebagai pakaian, dan sudah memanfaatkan kayu dan tulang yang 
dibentuk lebih baik darai zaman sebelumnya.  Berbagai benda yang terbuat 
dari kulit biawak, gigi binatang, anak panah yang terbuat dari batu muncul 
di masa ini.  Batu besar atau megalit hadir dalam bentuk menhir, tempat 
duduk leluhur, altar, sarkopagi, dan lainnya juga hadir saat ini.  
Berkembangnya upacara penghormatan terhadap roh-roh nenek moyang 
diperkirakan muncul pada zaman batu baru ini.  Setelah itu nenek moyang 
bangsa Indonesia masuk ke dalam zaman perunggu. 
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2.1.4  Zaman Perunggu 
    Zaman perunggu dimasuki oleh nenek moyang bangsa Indonesia 
sekitar tahun 300 Seb. M.  Zaman ini hadir berkat adanya kontak 
kebudayaan antara nenek moyang bangsa Indonesia dengan masyarakat 
Asia Tenggara yang telah mengenal teknologi logam.  Artifak-artifak 
muncul saat ini seperti alat musik gong, keris, piringan logam, dan lain-
lain.  Di dalam kebudayaan Mandailing misalnya dikenal istilah sebutan 
untuk seseorang yaitu pande bosi, artinya orang yang pintar membuat alat-
alat yang terbuat dari besi.  Di Jawa dikenal beberapa Empu yang mahir 
membuat senjata-senjata seperti keris yang terbuat dari logam, misalnya 
Empu Gandring yang membuat keris untuk Ken Arok yang kemudian 
beserta keturunan mewarisi kekuasaan di Tanah Jawa dengan saling 
membunuh untuk kekuasaan politiknya.  Alat-alat musik yang terbuat dari 
logam juga diperkirakan sudah muncul saat ini, seperti saron (metalofon), 
gendher (metalofon), dan lain-lainnya.  Di Nias pending kepala 
diperkirakan memiliki hubungan teknologi dengan Daratan China.  
Kemudian setelah itu muncullah zaman Hindu-Budha di Nusantara ini. 
  
2.2 Masa Hindu-Budha 
 Masa Hindu-Budha diperkirakan berlangsung dari abad pertama atau 
kedua sampai abad ke-13.  Dua kerajaan besar atau kerajaan nasional 
mewakili dua agama yang berasal dari India ini, yaitu Kerajaan Majapahit 
sebagai kerajaan Hindu dan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Budha.  
Kronik-kronik yang berasal dari China melaporkan bahwa di abad-abad 
tersebut telah muncul kerajaan bercorak Hindu dan Budha di Nusantara.  
Misalnya Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur; Tarumanegara 
di Jawa Barat, dan Sriwijaya di Sumatera Selatan.  Walau pengaruhnya 
besar di pulau Jawa namun berbagai peninggalan Hindu-Budha ini juga 
terdapat di luar pulau Jawa. Misalnya di wilayah budaya Mandailing 
terdapat candi  Portibi yang bergaya Hindu.  Khusus di Jawa, periode 
Hindu-Budha ini dibagi ke atas dua masa penting yaitu periode Jawa 
Tengah dan Jawa Timur, berdasarkan pergantian pusat-pusat kekuasaan 
politis. 
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2.2.1 Periode Jawa Tengah 
   Periode Jawa Tengah diperkirakan hadir sekitar abad ke-7.  
Kebudayaan Hindu-Jawa menghadirkan dua dinasti yang saling bersaing, 
satu dinasti Budha dan satu lagi dinasti Hindu Syiwa, yang berlangsung 
antara abad ke-8  sampai akhir abad ke-9.  Dinasti Budha diwakili oleh 
trah Syailendra (artinya secara harfiah adalah Penguasa Pegunungan). 
Dinasti Syeilendra ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya di 
Sumatera.  Kerajaan Hindu Syiwa diwakili oleh raja-raja Mataram Hindu, 
yang setelah abad ke-13 beralih menjadi Mataram Islam, dan masa kini 
menjadi dua kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kasunanan Surakarta dan 
Kasultanan Yogyakarta.  Kemudian pusat kekuasaan budaya berpindah ke 
Jawa Timur. 
 
2.2.2 Periode Jawa Timur 
   Periode Jawa Timur ini diperkirakan berlangsung selama abad ke-10 
sampai abad ke-16.  Kerajaan-kerajaan di Jawa Timur ini diwakili oleh  
trah Sindok, Dharmawangsa dan Erlangga (927-1047).  Ada tiga kerajaan 
yang berhasil dengan baik memerintah di Jawa Timur pada periode ini, 
yaitu: (a) Kediri (1045-1222), (b) Singasari (1222-1292), dan (c) Majapahit 
(1294-kira-kira 1520).  Majapahit termasuk kerajaan besar saat itu dan 
kekuasaanya meliputi Sumatera, Kalimantan dan Daratan Asia Tenggara.  
Kebudayaan Majapahit itu kemudian diteruskan oleh masyarakatnya yang 
migrasi ke Bali, sejak masuknya Islam ke Jawa.  Pada periode Jawa 
Tengah dan Jawa Timur terjadi sinkretisasi antara agama Hindu dan Budha 
yang menghasilkan mistisime Tantrik. 
 Bagi sebagian masyarakat Jawa, konsep pusat kekuasaan Jawa Tengah 
dan Timur ini, juga sering dihubung-hubungkan dengan kekuasaan 
Indonesia selepas merdeka.  Para presiden Indonesia selalunya dipegang 
oleh orang-orang Jawa Tengah atau Timur, tentu saja dengan wakil 
presiden dan menteri-menteri atau pejabat teras dari pulau seluruh 
Indonesia. 
 Setelah periode Jawa Timur kemudian masuklah pengaruh Islam, yang 
diawali dari Sumatera dan Semenanjung Malaya.  
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2.3  Masa Islam 
 Masyarakat Islam memasuki masa Islam sekitar dasawarsa 1250an. 
Walaupun sejak abad ke-7 Islam telah masuk ke kawasan pesisir barat 
Sumatera, tepatnya di daerah Barus, namun para sejarawan tampaknya 
menitikberatkan pada perkembangan yang pesat di abad ke-13 dimulai dari  
Kerajaan Peureulak dan Samudra Pasai di wilayah utaranya, tepatnya di 
Nanggroe Aceh Darusslam sekarang.  Dari sini Islam disebarkan ke 
seantero Nusantara, seperi Melaka, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.  Ciri 
utama Islam pada saat awal perkembangannya adalah dengan berdirinya 
kerajaan-kerajaan Islam.  Selain Peureulak dan Samudra Pasai, di pulau 
Sumatera berdiri beberapa kerajaan Islam, di antaranya adalah kesultanan: 
Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Kota Pinang, Kualuh, Panai, Merbau, di 
Sumatera Utara.  Di Riau terdapat Kesultanan Siak Sri Inderapura.  Di  
pulau Jawa terdapat kesultanan Demak, Mataram Islam yang kemudian 
menjadi Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta, kesultanan Banten, dan 
lainnya.  Di Kalimantan terdapat kesultanan Kutai, di Sulawesi Kesultanan 
Bone, Tidore, Bacan, Jailolo, dan lainnya.  Umumnya setiap istana Islam di 
Indonesia, memiliki para pujangga yang bekerja untuk kepentingan Islam 
dan kesultanan sekaligus.  Di Aceh misalnya muncul ulama Islam yang 
bernama Syech Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri, dan Al-Singkili. 
Karya-karya tentang kekuasaan politik dalam Islam seperti Bustanus 
Salatin, Sulalatus Salatin, Hikayat Melayu Bugis, menjadi rujukan 
kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.  Di Jawa Islam disebarkan oleh wali 
songo (sembilan aulia) yang sebagian besar berasal dari Sumatera atau dari 
Timur Tengah dan India.  Dalam dakwahnya mereka masuk melalui jalur 
budaya, bahkan  Sunan Bonang dan Kalijaga selalu menggunakan medium 
seni dalam dakwah Islam di Jawa.  Selain sunan, perkembangan Islam di 
Jawa juga turut didukung oleh para sultan dan sastrawan (pujangga) istana, 
yang terkenal adalah Raden Ronggo Warsito. 
 Seni (al-fann) Islam yang berkembang pesat di Indonesia adalah 
arsitektur, terutama untuk mesjid, yang merupakan perpaduan arsitektur 
Dunia Islam Timur Tengah, Turki, atau India.  Begitu juga dengan kaligrafi 
menjalani masa keemasannya dalam masa Islam ini. Berbagai gaya 
kaligra-fi dari Timur Tengah diserap para seniman kaligrafi muslim di 
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kawasan ini.  Dalam dekade-dekade akhir para ahli khat ini 
mengembangkan pula gaya khas kaligrafi Nusantara. 
 Di bidang musik, tak ketinggalan pula seniman di kawasan Indonesia 
mengembangkannya baik secara akulturatif maupun inovatif.  Di Sumatera 
Utara misalnya sejak paruh kedua abad ke-20 muncul seniman musik Islam 
Haji Ahmad Baqi, dengan Orkes El Surayya yang melanglangbuana ke luar 
negeri terutama di negeri-negeri Dunia Melayu, seperti Malaysia, 
Singapura, dan Brunai Darussalam.  Kini pimpinan orkes ini diteruskan 
oleh anaknya Haji Ahmad Sauqi, serta pengembangannya oleh Zulfan 
Effendi Lubis dan kawan-kawan.  Begitu juga dengan Orkes Al-Wathan 
pimpinan Mukhlis.  Selanjutnya di dekade tujuh puluhan muncul nasyid 
Nurul Asiah dipimpin oleh Dra. Hj. Nur Asiah Jamil seorang qariah 
tingkat internasional di Medan.  Ia selanjutnya dikuti oleh berbagai 
kelompok nasyid puteri di seluruh Sumatera Utara bahkan Indonesia. 
 Sastrawan Islam juga bermunculan di Indonesia, seiring dengan 
perkembangan zaman, baik di kala angkatan balai pustaka, pujangga baru, 
angkatan 45, dan angkatan 66.  Nama-nama seperti Merari Siregar, Armin 
Pane, Sanusi Pane, Chairil Anwar, Sutan Takdir Alisyahbana, W.S. 
Rendra, Hans Baque Yassin, Sutarji Chalzoum Bachri, adalah di antara 
deretan sastrawan muslim Indonesia yang tmengemukakan ide-ide Islam 
dalam karya-karyanya.  
 
2.4 Masa Penetrasi dan Ekspansi Bangsa-bangsa Barat 
 Masa penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap penduduk di 
Nusantara, diawali oleh Portugis yang menaklukkan Melaka tahun 1511.  
Kemudian Belanda dengan serikat dagangnya Verenigde Oost Indian 
Compagnie (VOC) yang didirikan tahun 1602 sampai kemudian 
diambilalih perannya oleh pemerintah Belnda tahun 1799.  Inggris 
kemudian menguasai Malaya sebagai wilayah jajahannya.  Tahun 1942 
sampai 1945 Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajah Eropa.  
 Pada masa penjajahan Barat ini, berbagai seni yang berasal dari 
budaya Barat, diadopsi oleh bangsa Indoenesia.  Misalnya genre musik 
untuk para militer, diadopsi oleh kesultanan Yogyakarta  dan Surakarta 
yang lazim disebut musik prajurit keraton.  Musik jenis ini dipertunjukkan 
dalam berbagai upacara kerajaan.  Musik lainnya yang diadopsi dari 
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budaya arat adalah genre musik keroncong, yang awalnya tumbuh dan 
berkembang di daerah Tugu Jakarta, dan kemudian menyebar ke seluruh 
Nusantara, terutama dibawa oleh orang-orang Jawa.  Bagi masyarakat 
Nusantara yang beragama Kristen, mereka terbiasa menggunakan musik-
musik Kristen yang bergaya Barat, dan dampaknya berbagai genre musik 
mereka garap dari jenis musik ini.  Misalnya saja musik-musik populer 
yang disajikan dalam empat suara. 
 Di bidang tari berbagai jenis tari dari budaya Barat ini diadopsi oleh 
masyarakat Indonesia, dalam setiap perkembangan sejarah budaya mereka.  
Mislnya saja tarian wals, salsa, rumba, beguin, breakdance, balet, dan lain-
lainnya.  Bahkan  Televisi Republik Indonesia sejak ahun 1990-an sampai 
kini setiap malam Minggu menggelar acara yang diberi tajuk Dansa Yo 
Dansa yang acaranya dipimpin oleh Kris Biantoro.  Demikian juga 
berbagai teater dari budaya Barat diserap oleh masyarakat Nusantara, 
terutama berbagai cerita yang terkenal seperti Romi dan Yuli, Machbeth, 
dan lainnya.  Kini diera 2000an berbagai jaringan televisi yang berorientasi 
pasar dan budaya Barat muncul di Indonesia, seperti awal ANTV, juga 
Global Televisi, yang sebagian besar jam tayangnya menampilkan 
pertunjukan musik populer Barat, dengan tebakan peminat generasi 
mudanya. 
 Setelah tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan 
kemudian masa yang singkat tiga setengah tahun dijajah Jepang akhirnya 
bangsa Indonesia pun memasuki zaman kemerdekaannya dengan berbagai 
konsekuensi logis yang harus diterima mereka. 
 
2.5 Masa Kemerdekaan 
 Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.  Namun Belanda 
mengakui bahwa Indonesia merdeka tahun 1948.  Namun pada tahun 2005 
ini, pemerintah Belanda melalui menteri urusan luar negerinya mengakui 
bahwa Indonesia meredeka tahun 1945.   
 Dari tahun 1945 sampai kini 2005, atau selam 60 tahun atau 12 kali 
lustrum, bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaaannya dengan 
berbagai gejolak sosiopolitik dengan grafik naik dan turun silih berganti.  
Masa kemerdekaaan ini, dapat lagi diperiodesasikan ke dalam tiga masa 
yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. 
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2.5.1 Orde Lama 

  Di masa-masa awal kemerdekaan terjadi revolusi fisik, yaitu perang 
dengan Belanda yang ingin menguasai lagi Indonesia, yang menumpang 
kepada tentara sekutu.  Selain itu, masalah dasar ideologi juga menjadi 
faktor utama tegaknya Indonesia.  Sebahagian umat Islam merasa bahwa 
mereka mengalah untuk kepentingan minoritas dengan menghapus kata-
kata “dengan mewajibkan  menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.”  Sebahagian yang lain menerima hal ini sebagai konsekuensi 
wajar, yang penting adalah subtansi bukan formalisasi Islam.   Namun 
akhirnya di bawah wewenang Soekarno, Pancasila seperti sekarang inilah 
yang menjadi dasar ideologi negara kita. Kemudian berbagai peristiwa 
ideologis juga melanda bangsa Indonesia, Soekarno mengarahkan ideologi 
nasakom (nasionalis, agama, dan  komunis)—tak kalah ketinggalan 
komunis memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan popularitas Bung 
Karno.  Akhirnya 30 September 1965, komunis Indonesia melakukan 
kudeta (coup d’etat), dan kemudian menaikkan Soeharto menjadi presiden.  
Dimulailah awal pemerintahan Orde Baru. 
 Pada masa Orde Lama, Soekarno yang  “anti” Barat mengarahkan 
kebudayaan nasional untuk mencari jatidiri ke dalam budaya sendiri.  
Mislnya tari serampang dua belas dari kebudayaan Melayu diarahkannya 
untuk menjadi tari nasional, dan ternyata berhasil.  Namun saat ini para 
seniman yang mengacu kepada kebudayaan Barat, mendapat tanggapan 
sinis dari kelompok kiri.  Sebut saja misalnya Koes Ploes dianggap sebagai 
antek-antek budaya Barat, yang gayanya mengkikut kelompok musik The 
Beatles dari Inggris.  Mereka pun dipenjara.  Ada juga polemik dan 
persaingan di bidang budaya antara kelompok budayawan kiri yang 
tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan Manifesto 
Kebudayaan (Manikebu).  Jadi kesenian yang tumbuh saat Orde Lama 
sebenarnya lebih bersifaat sebagai kooptasi politik di bidang seni, di mana 
politik dan ideologi saat ini menjadi panglima. 
 
2.5.2 Orde Baru 
   Orde Baru hadir tahun 1965 setelah gagalnya kudeta Partai Komunis 
Indonesia, yang kemudian menempatkan Soeharto sebagai presiden.  Saat 
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ini, yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi, walaupun 
pertumbuhan yang terjadi bersifat semu, yakni hanya dirasakan oleh 
sekelompok kecil konglomerat, dengan masalah pada pemerataan 
kesejahteraan.  Demokrasi Pancasila menjadi alasan untuk memberangus 
setiap perbedaan.  Partai politik juga difusikan hanya menjadi tiga saja, 
satu dominan dan dua yang lainnya hanya sebagai “penggembira.”   
Pertumbuhan ekonomi memang signifikan, namun tak punya daya tahan 
yang tinggi dan rentan terhadap gejolak moneter dan invansi pialang dunia.  
Apalagi korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu tumbuh subur saat ini.  
Akhirnya setelah lebih dari tiga dasawarsa Orde Baru terutama elitenya 
menyerah pada tuntutan demokrasi rakyat yang dipimpin oleh para 
kelompok kampus. 
 Saat Orde Baru ini di bidang budaya memang ada berbagai konsep 
yang baik, misalnya kembali kepada jatidiri bangsa.  Saat ini muncul 
berbagai kesenian tradisional atau kesenian populer yang berciri Indonesia, 
seperti wayang atau seni dangdut.  Namun masih seperti Orde Lama, 
seniman-seniman yang kritis terhadap pemerintah maupun kehidupan 
pribadi penguasa harus terpaksa menerima dirinya untuk dipenjara. Sebut 
saja W.S. Rendra, H. Rhoma Irama, Iwan Fals, dan kawan-kawan menjadi 
langganan tahanan saat ini.  Sampai akhirnya datang Era Reformasi.  
  
2.5.3 Era Reformasi 
 Era Reformasi dilahirkan dari masalah rakyat tidak lagi tahan terhadap 
gaya otoritarianisme Orde Baru serta berbagai peristiwa politik baik dalam 
negeri maupun luar negeri.  Era ini ditandai dengan euforia politik, di mana 
setiap orang bebas mengekspresikan semua keinginannya, walaupun itu 
melanggar kepentingan orang lain.  Ekspresi unjuk rasa sangat dominan di 
awal Era Reformasi ini.  Secara ketatanegaraan, saat ini UUD 1945 
diamandeman, kedudukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditata ulang, 
dengan menyeimbangkan porsi kekuasaan di antara ketiganya.  Pemilihan 
umum digelar, dan sepanjang sejarah Indonesia merdeka empat presiden 
tampil dalam kurun 1998 sampai 2009, sedangkan Orde Lama dan Orde 
Baru masing-masing hanya melahirkan satu presiden dengan kekuasaannya 
yang mendekati absolut. 
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 Kesenian pada Era Reformasi, banyak menggulirkan berbagai kritik 
yang tajam.  Bahkan salah seorang presiden gayanya ditirukan oleh 
sekelompok seniman lawak walau akhirnya meminta maaf, yang itu belum 
pernah terjadi di era sebelumnya.  Seni memelesetkan syair yang dianggap 
sakral juga terjadi di negara ini, salah seorang seniman dari Bandung 
memelesetkan kata-kata lagu nasional Garuda Pancasila.  Dengan  alasan 
demi seni, berbagai seniman sudah biasa menampilkan erotisme atau 
seksualisme.  Di era ini memang terjadi kebebasan berekspresi di bidang 
seni, namun sebagian seniman menganggap itu adalah ekpresi yang 
keterusan (kebablasan). 
  
3.    Penutup 
 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah seni di Indonesia, 
menjadi bagian dari sejarah sosiopolitik di negera ini.  Setiap terjadi 
perubahan politik, bentuk dan arah seni juga mengikutinya.  Periodesasi 
seni di Indonesia mengacu kepada kejadian-kejadian yang 
melatarbelakangi kontinuitas dan perubahan sosiobudaya.  Kini di era 
reformasi yang sedang bergulir ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan 
berbagai percobaan yang begitu berat, seperti bencana tsunami, tanah 
longsor, gempa bumi, kecelakaan pesawat terbang, narkoba, korupsi, judi, 
pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain yang menjadi tantang kepada 
segenap warga negara Indonesia.  Menurut penulis, untuk mengatasi 
cobaan-cobaan yang berat tersebut, paling tidak dimulai dari diri sendiri 
mari kita banyak tafakur dan bercermin, bahwa kita telah banyak membuat 
dosa-dosa dan kerusakan di bumi Allah ini.  Mari kita renungkan cuplikan 
syair ari lagu Ebiet G. Ade berikut ini. 
 
 Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih 
 Suci lahir dan di dalam hati 
 Tengoklah ke dalam sebelum bicara 
 Singkirkan debu yang masih melekat 
 Ho ... singkirkan debu yang masih melakat ... 
  Anugerah dan bencana adalah milikNya 
  Kita mesti tabah menjalani 
  Hanya cambuk kecil agar kita sadar 
  Adalah Dia di atas segalanya 
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  Ho ... adalah Dia di atas segalanya 
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Abstract 
Campur sari is one of the Javanese acculturated musics, meaning the 
mixture of the best element of culture. It can be classified into ethnic 
popular culture, which based on Indonesian culture.  The term of 
campur sari  is shaped by two Javanese words, campur meaning 
mixed, blended, or meet, and sari wich meaning the nucleus, best, and 
so on.  In music campur sari is a musical genre which blends two 
element of culture: Javanese gamelan and Western (popular) music. In 
my field work among Gunung Kidul group,  quantitatively campur sari 
used three musical genre: langgam 64 %, Javanese gending karawitan 
32%, and dhangdhut 4%. I think that campur sari is a musical genre 
which adopts some musical elements of Javanese, national Indonesian, 
and global culture.  This is an example of musical popular culture, in 
Indonesian contemporary history. 

 
 

1.   Pendahuluan  
      Campur  sari adalah ensambel hasil kreasi pemusik Jawa, Manthous,  
untuk memenuhi tuntutan atau perkembangan zaman. Pada tahun 1994, 
masyarakat menginginkan sebuah ensambel musik yang dapat digunakan 
untuk menyajikan bermacam-macam jenis lagu, seperti: gending-gending 
Jawa, keroncong, dhangdhut, serta lagu lainnya. Untuk merespons hal 
tersebut Manthous mendirikan grup Campur Sari Gunung Kidul dengan 
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sponsor perusahaan angkutan umum bus Maju Lancar jurusan Wonosari– 
Jakarta (Manthous, wawancara 26 Januari, 1997).  
      Beberapa saat kemudian, grup campur sari tersebut membuat 
rekaman. Penjualan kasetnya  laku keras, volume pertama terjual 300.000 
buah, volume kedua 400.000 buah, volume ketiga 300.000 buah, 
sedangkan volume 4 lagu 300.000 buah. Selain itu, grup tersebut juga 
mulai diundang oleh lembaga sosial masyarakat, perguruan tinggi, serta 
organisasi lainnya untuk memeriahkan bermacam-macam keperluan, 
seperti: pernikahan, khitanan, dies natalis, hari ulang tahun organisasi 
politik, dan lainnya. Tidak lama kemudian masyarakat Yogyakarta dan 
sekitarnya, membentuk grup-grup campur sari, dan semakin digemari 
masyarakat sehingga keberadaannya dapat menjadi alternatif pementasan 
karawitan (musik tradisional) Jawa dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat untuk memeriahkan berbagai hajatan. Pada saat yang 
bersamaan campur sari juga mulai disiarkan 15 stasiun pemancar radio 
swasta, dan Radio Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta.  

Berbagai kalangan berpendapat keberhasilan itu disebabkan 
penggabungan unsur musik Barat dengan gamelan Jawa. Orianto, 
pimpinan Campur Sari Binangun Kulon Progo, menyatakan keberhasilan 
itu karena ensambelnya merupakan gabungan unsur musik tradisi 
(gamelan Jawa) dan unsur musik modern Barat (lihat Kedaulatan Rakyat, 
20 Nopember, 1997). Dari pandangan pelakuknya sendiri, Manthous 
menyatakan bahwa keberhasilan Campur Sari Gunung Kidul Maju Lancar 
karena pemainnya menguasai musik Barat dan gamelan Jawa (Ibid.). Dari 
pernyataan tersebut muncul pertanyaan bagimana bentuk penggabungan 
tersebut sehingga disenangi masyarakat?  
 
2.    Pengertian Campur Sari  

Istilah  campur sari berasal dari dua  suku  kata bahasa Jawa,  yaitu  
campur dan  sari.  Istilah  campur mempunyai banyak pengertian, antara 
lain: campur,  kasar, dalam keadaan  kotor,  cemar,  campuh, senggama  
atau bersetubuh.  Kemudian istilah sari artinya inti sari, yang terbaik dari 
sesuatu, bagian yang paling berharga, tepung sari. Dalam konteks ini 
campur berarti percampuran, sedangkan sari adalah inti sari atau bagian 
yang paling berharga. Campur sari adalah penggabungan antara bagian 
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yang paling berharga, pokok, penting dari dua buah benda atau lebih. 
Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Jawa istilah tersebut 
digunakan untuk menyebut nama makanan dan nama ansambel musik. 
Jenis makanan yang menggunakan istilah campur sari diantaranya adalah 
nasi goreng campur  sari; sedangkan ansambel musiknya adalah  campur  
sari  itu sendiri.  

Nasi goreng campur sari bukan gado-gado. Meskipun dalam dua 
jenis makanan terdapat kemiripan ujud, kedua mencampur beberapa 
bahan, namun terdapat perbedaan mendasar antara nasi goreng campur 
sari dengan gado-gado, yaitu pada bahan yang dicampur. Nasi goreng 
campur sari merupakan campuran dua unsur pokok makanan tradisional, 
sedangkan gado-gado merupakan campuran dari aneka ragam bahan 
makanan. Dalam Aroma, salah satu acara televisi Indosiar tanggal 3 
Oktober 1998, ditayangkan cara pembuatan masakan nasi goreng campur 
sari yang menggunakan bahan: nasi putih dicampur dengan cabai merah, 
bawang merah, bawang putih, terasi bakar, petai, kecap, dan garam, 
ditambah daging sapi atau dendeng kering serta ikan gondrong tawar 
(ikan asin). Menu ini tidak ditemukan dalam masakan tradisonal, terutama 
bumbu yang menggunakan terasi bakar, ikan asin, dan daging kering atau 
dendeng. Untuk jenis bahan gado-gado adalah bermacam-macam sayuran 
dicampur dengan nasi atau lontong.  

Deskripsi .ini memberi gambaran bahwa istilah campur sari dalam 
masakan digunakan untuk percampuran dua hal yang tidak biasa 
dicampur. Dalam musik, khususnya budaya musik masyarakat Jawa,  
pendukungnya menggunakan istilah  campur sari untuk meyebut musik 
yang mencampur dua unsur musik, yaitu gamelan Jawa dan musik Barat. 
Percampuran dua unsur musik atau lebih tidak hanya terjadi dalam 
ensambel campur sari, akan tetapi juga untuk menyebut ansambel lain, 
misalnya dua warna dan dandung kasidah. Perbedaan mendasar pokok 
antara campur sari dengan ansambel yang lain itu, dua warna 
menekankan percampuran dua karakter musik, yaitu karakter musik tradisi 
dengan musik populer atau musik yang lain. Untuk mewujudkannya dua 
warna menggunakan instrumen game1an Jawa dengan instrumen musik 
traditional lainnya (mewakili kelompok musik tradisi) digabung dengan 
instrumen musik Barat. Wujudnya dapat berbentuk misalnya kendhang, 
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rebab, atau yang lain (sesuai kebutuhan) digabung dengan biola; 
instrumen musik Barat digabung dengan instrumen gamelan Bali atau 
talempong dan saluang. Dadung kasidah menonjolkan nuansa kasidah, 
bentuk gabungannya misalnya demung, saron, kempul, gong, dan bedug 
digabung dengan gitar dan biola untuk mengiringi lagu-lagu kasidah.  

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2005, istilah campur sari juga 
digunakan untuk menyebut ensambel keybord, gitar, gitar bas, dan cello. 
Ini dijumpai pada masyarakat kelompok pengajian dusun Kutuwates, 
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 20 Mei 2005 
kelompok tersebut mengundang penceramah bapak Djatmiko yang 
memberikan ceramah diselingi dengan lagu-lagu campur sari dan 
dhdangdhut (syairnya diganti dengan syair islami), dan kasidah dengan 
iringan ensambel tersebut. Sebagian besar, mungkin semuanya, 
masyarakat ini ensambel itu campur sari. Dengan demikian istilah campur 
sari pada saat ini tidak hanya digunakan untuk menyebut ensambel yang 
instrumennya campuran unsur keroncong dan gamelan saja, tetapi dengan 
penggunaan makna yang lebih meluas.  Selanjutnya dibahas mengenai 
ensambel dan tangga nada dari pola pengertian budaya seperti dibahas di 
atas. 
   
3.   Ensambel dan Tangga Nada  

Instrumentasi campur sari  bervariasi,  berdasarkan  grup  digunakan  
instrumen  berbeda. Adapun variasi itu antara lain: Campur Sari Arga 
Laras Yogyakarta menggunakan instrumen-instrumen:  kendhang, 
slenthem,  saron, demung, kenong, kempul, gong, siter,  keyboard, bas, 
dan  cuk. Campur Sari Sekar Lathi Yogyakarta menggunakan cuk, biola, 
gitar bas,  siter, gender barung,  slenthem, kendang,  kenong,  kempul, dan 
gong. Campur Sari Maju Lancar Yogyakarta menggunakan  siter,  
kendang, gender barung, keyboard (2 buah), gitar bas, dan gong.  

Secara sederhana dapat disimpulkan  bahwa  instrumen  pokok 
campur sari  pada saat itu adalah gendher barung, siter, keyboard atau 
biola sebagai instrumen pembuat dan penghias  melodi  dan   gong, 
kendang batangan,  gitar  bas, dan  cuk sebagai instrumen bagian irama. 
Ada kecenderungan untuk menampilkan ensambel dengan  instrumen 
sesedikit mungkin dalam campur sari; misalnya Grup Campur Sari 
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Gunung Kidul memanfaatkan keyboard tidak hanya untuk menghias lagu, 
akan tetapi juga  menggantikan  fungsi  instrumen  lain;  misalnya  
menggantikan tabuhan cuk, dram, kecer, kenong, dan kempul.  

Dari uraian di atas diketahui bawa terdapat gabungan unsur musik 
(instrumen) keroncong dengan gamelan, termasuk dalam fungsinya. 
Misalnya instrumen bagian  melodi adalah menggabung instrumen 
gendher dan siter dicampur keyboard  atau biola, instrumen bagian irama 
menggabung kendhang digabung dengan cuk. Inilah kemungkinan yang 
dimaksud  Mathou's bahwa campur sari adalah sebuah ansambel yang 
mencampur unsur (pokok) musik keroncong dengan unsur musik Jawa 
atau gamelan Jawa sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa ensambel 
tersebut disebut campur sari.   

Tangga nada campur sari, khususnya Campur Sari Gunung Kidul, 
adalah tangga nada pentatonik yang nada-nadanya menyesuaikan nada-
nada instrumen musik Barat, keybord. Tangga nada tersebut terdiri dari 
nada-nada: (a) Eb, E,  Ab,  A,   B,      Eb; (b)  C#,   D,  E,  Ab,  A,  C#;  (c)  
C,    D,  E, G, A, C.  Bagi para pemain, misanya Grup Campur Sari 
Jurusan  Etnomusikologi ISI Yogyakarta,  tangga nada (a) dianalogkan 
dengan tangga  nada atau laras pelog pathet barang, tangga nada (b) 
dengan laras pelog pathet nem,  sedangkan  tangga  nada (c) dianalogkan  
dengan  tangga  nada atau laras slendro. Namun demikian ada juga grup-
grup  yang tidak  melakukan hal tersebut, misalnya grup-grup yang  
mengadakan  siaran di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun 
Yogyakarta melakukan sebaliknya, instrumen musik Barat menyesuaikan 
dengan nada-nada gamelan TVRI. Sering kali ini  mengakibatkan  nada-
nada gamelan tidak sesuai dengan nada-nada keyboard, gitar bas,dan  cuk.  
Dalam kaset, tangga-tangga nada tersebut (pelog  pathet  barang, pelog 
pathet nem, atau slendro) sebagian besar (atau bahkan semua) tidak 
menyebutkannya--hanya disebut nama lagu,   penyanyi, dan pencipta lagu.  
Sehingga bagi mereka yang belum akrab dengan tangga nada gamelan 
Jawa kemungkinan kesulitan mengidentifikasi tangga nadanya.   

Dari penggabungan instrumen timbul permasalahan. Meskipun 
penggabungan ini berhasil, namun tangga nada tersebut bukan tangga nada 
gamelan. Tangga nada tersebut tidak mempunyai embat, perbedaan jarak 
nada untuk masing-masing nada dalam sebuah tangga nada. Seperti 
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diketahui bahwa setiap set gamelan di Jawa mempunyai susunan interval 
nada berbeda, biasanya menurut kehendak pemiliknya, dan hal ini tidak 
dijumpai dalam campur sari. Di sisi lain  tangga nada campur sari juga 
membatasi ruang gerak kreativitas penyanyi; misalnya pesindhen 
(penyanyi wantia dalam gamelan Jawa) kesulitan membuat 
pengembangan melodi; misalnya membuat gregel atau teknik penyuaraan 
sebagai pengembangan cengkok/pola dengan merubah satu atau beberapa 
nada lintasan  seleh cengkok (Sri Toporini 1980: p.21) ketika bermain 
dalam tangga nada campur sari.  

 
4.   Repertoar, Aransemen, dan Tema   

Repertoar campur sari, dibanding gamelan Jawa, jenis lagunya lebih 
pendek dan berkarakter lebih meriah. Repertoar lagu Campur Sari Gunung 
Kidul misalnya, berdasarkan rekapitulasi rekaman kaset volume 1, 2, dan 
3 repertoar yang digunakan adalah: langgam 64 %, gendhing karawitan 
Jawa 32%, dan dhangdhut 4%. Dalam perkembangannya masing-masing 
grup memasukkan repertoar lagu/musik daerah lain, misalnya karawitan 
Sunda, Banyumasan, Bali atau lagu daerah lainnya. Perkembangan akhir-
akhir ini campur sari juga memainkan lagu Barat, misalnya My Heart Will 
Go On yang dibesut dari albumnya artis Amerika Serikat Celine Dion, 
Word karya Boyzone, dan lain-lain. Lagu-lagu Barat tersebut semakin hari 
semakin sering dimunculkan dalam campur sari.  

Langgam dalam pengertian umum artinya gaya, model, atau cara. 
Dalam musik langgam digunakan untuk menyebut lagu yang terdiri dari 
32 birama sukat 4/4 dengan bentuk kalimat (lagu) A–A–B–A. Jenis lagu 
langgam ada dua, langgam keroncong dan langgam Jawa. Pembagian 
tersebut didasarkan atas gaya atau cara mengaransir, langgam keroncong 
adalah jenis lagu langgam yang digarap atau diaransir menggunakan 
arasemen keroncong, sedangkan langgam Jawa adalah langgam yang 
dibawakan dengan menggunakan aransemen gamelan dan menggunakan 
syair berbahasa Jawa. Cara aransemen gamelan yang dimaksud adalah 
permainan cuk menirukan permainan imbal atau interloking (engkuk 
kemong), cak menirukan siter, cello menirukan kendhang, dan bas 
menirukan balungan (saron, demung, slenthem). 
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Lagu jenis langgam ini dalam campur sari diaransemen mirip dengan 
langgam Jawa, namun ada sedikit perbedaan. Perbedaan itu misalnya cello 
yang dalam langgam Jawa menirukan kendhang gamelan Jawa namun 
dalam campur sari, oleh karena tidak menggunakan instrumen cello, maka 
perannya  digantikan kendhang. Instrumen penghias lagu adalah dalam 
keroncong adalah suling, biola, gitar sedangkan dalam campur sari adalah 
instrumen keybord dan gendher; dan juga dalam campur sari 
menggunakan gong. Kendhangan yang digunakan dalam campur sari 
adalah kendangan gamelan Jawa, yaitu kendangan pemathut, yang berasal 
dari kata pathut artinya sesuai, cocok dengan karakter atau nuansanya 
karakter lagunya. Secara garis besar kendangan tersebut dibagi menjadi 
dua bagian kendangan  frase ringan (dalam gamelan Jawa ditandai dengan 
tabuhan kenong) dan kendangan frase berat (ditandai dengan tabuhan 
gong).   

Kendangan pemathut menggunakan instrumen kendhang ciblon, 
kendhang berukuran sedang dan ditabuh dengan dua tangan pada dua 
sisinya. Kendhangan ciblon dalam karawitan tradisional Jawa karakternya 
lebih meriah dibanding dengan kendhangan lainnya. Kendhangan ini 
sebagian besar digunakan untuk gendhing berukuran menengah yang 
berkarakter lincah; misalnya gending bentuk ladrang (pangkur), ketawang 
(sinom parijoto), palaran, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya 
kadang-kadang pola ini diganti dengan pola kendhangan karawitan lain, 
misalnya karawitan Banyumas atau karawitan Sunda. Penggantian pola 
kendhangan ini disesuaikan juga dengan pola dasarnya, yaitu dengan 
memperhatikan pola isian, dan pokok (kengser batangan dan ngaplak). 
Beberapa contoh  grup yang mengadakan pengembangan  ini  misalnya 
grup Campur Sari Jurusan Etnomusikologi ISI Yogyakarta  atau  dalam 
Jendela Musik TVRI Yogyakarta menyiarkan grup-grup berbeda setiap 
Jum'at, jam 18.15 hingga 18.30. 

Selain itu juga digunakan kendhangan dhangdhutan karena,kendangan 
ini menirukan pola gendang  tabla dalam musik dangdut. Sementera itu 
istilah dangdut adalah berasal dari onomatopeik bunyi kendang tabla 
(Takari, 1998). Pola kendangan tersebut digunakan untuk mengiringi lagu-
lagu yang digarap dhangdhutan yang bertempo lebih cepat dibanding lagu 
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langgam biasa. Bentuk lagu yang dapat diiringi dengan kendangan ini 
dapat juga berupa langgam, namun pada umumnya temponya dipercepat.   

Ada juga pola lain. Pada garapan gendhing lancaran Kuda 
Nyongklang, karya Narto Sabdo garapan kendhang meniru kendangan 
karawitan, yaitu menggunakan kendhang dua (ageng dan ketipung). 
Garapannya digolongkan pada garapan kreasi baru; kendangnya sama 
persis kendangan gendhing tersebut apabila digarap pada game1an. Untuk 
melodi keyboard belum mempunyai pola yang pasti. Menurut Mantous 
keyboard bebas membuat melodi asal enak didengar. Dalam aransemen 
gendhing-gendhing Jawa keyboard menirukan sindhenan, senggakan, 
rebaban, gerongan, gendheran. dan lain-lain. Untuk aransemen lagu-lagu 
langgam sebagian besar menghias melodi vokal dan memainkan 
introduksi.  

Tabuhan  cuk campur sari mirip tabuhan  cuk  langgam Jawa. 
Perbedaannya terletak pada irama rangkep; pola tabuhan cuk campur sari 
adalah tabuhan yang menggunakan pancer (tabuhan pada nada tetap), 
seperti tabuhan cuk irama dadi (sebelum irama rangkep) langgam Jawa, 
sedangkan cuk langgam Jawa menirukan tabuhan imbal bonang. Tabuhan 
cuk campur sari irama dadi hanya merupakan kelipatan dua irama dadi 
dan hal dijumpai pada lagu Kangen, laras pelog  pathet nern, irama dadi 
dan rangkep oleh kelompok Campur Sari Gunung Kidul. Ada dua fungsi 
tabuhan cuk dalam campur sari,  yaitu sebagai  penguat  irama  dan 
sebagai pemberi  arah  lagu. Pola tabuhan ajeg (3 6 3 6) adalah membantu 
kendhang dalam menegakkan  irama,  sedangkan pada tabuhan yang lain 
adalah memberi  arah  lagu vokal.  

Untuk tabuhan bas ada tiga macam tabuhan: menirukan balungan 
(slenthem), menirukan tabuhan kempul, dan menirukan tabuhan 
kendhangan (dhangdhut). Pada aransemen lagu Kangen bas menirukan 
tabuhan slenthem, sedang pada lagu Campur Manis bas menirukan 
tabuhan kempul. Dalam aransemen lagu dhangdhut juga menirukan 
tabuhan kempul, tetapi tabuhan kempul garap baru, bukan karawitan 
tradisi. Untuk lagu dhangdhut tabuhan bas mengikuti tabuhan kendhangan 
hitungan ketiga dan keempat (dhang dan dhut). Pada kendangan dhang 
nada bas satu nada di atas atau di bawah nada seleh (vokal). Semua lagu 
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bisa digarap dengan pola dhangdhut dan pada garapan ini tempo 
dipercepat dibanding dengan aransemen atau garap yang lain.  

Tema-tema lagu campur sari adalah tema-tema yang mudah dipahami 
masyarakat luas. Apabila syair atau cakepan dalam karawitan Jawa 
tradisional sebagian besar adalah pendidikan budi  pekerti, namun syair 
campur sari berisi tentang masalah-masalah yang sedang hangat pada saat 
itu; misalnya ketika masyarakat gemar burung cucak rowo maka dibuat 
judul lagu Cucak Rowo. Selain itu ada Rondho Kempling (Janda 
Kembang), Ndang Balio (Cepat Pulang), Tahu Opo Tempe (Tahu atau 
Tempe), Ojo Gawe-gawe (Jangan Berbuat Macam-macam), Bojo Loro 
(Istri Dua), Pancen Jodone (Memang Jodohnya), Wong Bagus (Orang 
Bagus), dan lain-lain. Lagu-lagu ini biasanya dibuat dalam bentuk 
langgam.  

Untuk repertoar gendhing Jawa ada penggantian cakepan (syair lagu) 
dalam menggarap atau mengaransemen gending. Misalnya pada Campur 
Sari Gunung Kidul,  syair atau cakepan gendhing Ketawang Sinom 
Parijoto diganti dengan syair baru yang berisi pesan untuk promosi bis 
Maju Lancar. Adapun penggantian itu adalah sebagai berikut.  

                          
                            Gamelan  

Nulada lagu utama 
Tumrape wong tanah Jawi 
Wong agung ing ngeksi ganda 
         dan seterusnya 

 
Campur Sari  
Manawi tindak Jakarta 
Maju Lancar wis cumawis 
Datan wonten kang kuciwo 
         dan seterusnya 
 
Dalam garapan/aransemen gendhing Jawa aransemen gamelan Jawa 

dominan. Vokal, gender, siter, gong, serta suara pengganti gamelan 
(balungan, kempul, dan lain sebagainya) sangat dominan. Unsur tabuhan 
keroncong hanya pada cuk dan bas yang pada bagian-bagian tertentu 
dihilangkan (pada gobyok gendhing Ayun-ayun). Ada usaha menampilkan 
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warna baru garapan gendhing, garapan gendhing Ayun-ayun, khususnya 
irama gobyok, digunakan dram untuk memperkuat kendhang. Selain itu 
penampilan keybord aransemen gendhing mendominasi; namun dalam 
membuat melodi keyboard kadang-kadang menirukan vokal (alok, 
senggakan. sindhenan), genderan dan lain sebagainya. 
 
5.   Pembahasan  

Ada hubungan erat antara perubahan kehidupan sosial masyarakat 
dengan munculnya campur sari. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 
(1) Perubahan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari agraris ke 
industri mengakibatkan perubahan bentuk rekreasi; (2) ensambel yang 
cocok untuk itu adalah ensambel yang dapat menyajikan beberpa jenis 
lagu; (3) oleh karena masyarakat ini manusia bekerja dengan penuh 
ketegangan, musik yang cocok adalah bersuasana santai. (N. Daldjoeni 
1992:58); (4) agar musik tersebut diakui sebagai musik modern maka 
digunakan instrumen berteknologi modern.  

 
5.1  Bentuk Rekreasi Musik  

 Ide pembentukan campur sari muncul pada Manthous, seniman 
pemain musik keroncong di Jakarta. Manthous berasal dari Wonosari, 
Gunung kidul Yogyakarta, mempunyai latar belakang kesenian gamelan 
Jawa dan Keroncong. Ketika bermain keroncong, Manthous (sering?) 
mendapat permintaan untuk membuat ansambel musik yang dapat 
menyajikan beberapa jenis musik. Untuk itulah ia membuat campur sari.  

Campur sari pada mulanya diperkenalkan kepada masyarakat Gunung 
Kidul yang bekerja di Jakarta. Musik diperdengarkan kepada penumpang 
bus Maju Lancar dari Jakarta hingga  Wonosasi atau sebaliknya. Dalam 
perkembangannya campur sari diterima masyarakat luas untuk berbagai 
keperluan. Menurut keterangan para informan para buruh (pabrik maupun 
bangunan) menyenangi musik ini. Pada saat bekerja atau waktu luang 
mereka mengikuti irama campur sari atau bahkan membawakan lagu-
lagunya dengan berjoget dan dapat menghafal syair lagunya dengan 
mudah.  

 
 



Studia Kultura Tujuh 

71 
 

5.2  Populerisasi Musik  
Lagu campur sari dibuat populer. Caranya  menyajikan lagu-lagu 

populer dan mempopulerkan repertoar lama. Pengambilan repertoar lagu 
populer terjadi pada semua jenis musik (dhangdhut, lagu populer 
Indonesia dan Barat, dan lain-lain), sedangkan pemopuleran reperoar lama 
terjadi pada gendhing-gendhing Jawa. Caranya dengan menyajikan lagu-
lagu tersebut dalam garapan dinamis (menggunakan kendangan 
batangan), menyesuaikan dan membuat syair sesuai dengan tema masa 
kini. Agar musik tersebut diakui sebagai musik modern maka digunakan 
instrumen berteknologi modern, terutama keyboard.  
 

Gambar 1: 
Mantous Pendiri Awal  Campur Sari 
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6.   Penutup 
 Campur sari yang ide awalnya menggabung gamelan Jawa dengan 

keroncong telah berkembang. Perkembangan terakhir campur sari 
cenderung terbentuk menjadi  band, karena ketika menyajikan lagu-lagu 
Barat nuansa musiknya didominasi band.  Namun demikian, ketika 
menyajikan lagu-lagu langgam suasana campur sari kembali muncul. 
Akankah perkembangan selanjutnya mengarah pada perkembangan 
pertama? Masihkan disebut campur sari ketika nuansa campur sarinya 
hilang? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, mengikuti perjalanan 
waktu dan ruang.  

 
7.   Daftar Pustaka 
 
7.1 Buku 

Alo, Liliweri,  2003. Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: t.p.  

Becker, Judith, 1980. The Traditional Music in Modern Java. Honolulu: 
The University of Hawaii.  

Daldjoeni N. 1992. Seluk Beluk Mayarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota d an Ekologi 
Sosial, Bandung:  Penerbit   Alumni. 

Ganap, Victor, 1994, "Lagu Rakyat Dalam Kebudayaan Global",  dalam 
Seni  nomor IV/04 (hal. 428-434). Yogyakarta: Institut  Seni 
Indonesia.  

Gesang, t.t., Kumpulan Lagu Keroncong dan Langgam Jawa, Sukoharjo: 
Cenderawasih.  

Harmunah, 1996. Musik Keroncong, Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.  
Kartomi, Margaret J., 1981, "Processes and Result of Musical  Culture  

Contact: A  Discussion of  Terminology  and  Concept," Jurnal  
Etnomusikologi  The Society  for  Ethnomusicology. nomor XXV 
(pp. 227- 250). 

Koentjaraningrat, 1958. Metode-metode Anthropologi dalam Penyelidikan 
penyelidikan Masyarakat dan Kebudajaan di Indonesia: Sebuah 
Ichtisar.  Jakarta: Penerbit Universitas. 

Saputra, S.M., 1990. Gending-gending Jawa Gagrag Anyar  (Kreasi). 
Sukoharjo:Cenderawasih.  

Soeharto, dkk., 1996. Serba-serbi Keroncong,  Jakarta: Penerbit  Musika. 



Studia Kultura Tujuh 

73 
 

Takari, Muhammad, 1997, "Akulturasi Kebudayaan Musikal dalam Seni 
Pertunjukan Dangdut", Makalah disajikan pada  Seminar  Seni 
Pertunjukan kerjasama karyasiswa Pengkajian Seni Pertunjukan 
Program Pascasarjana (1997) dengan Sekolah Tinggi Seni Indonesia 
Surakarta,  24-25 Februari di Surakarta.  

 
7.2 Surat Kabar 
Kedaulatan Rakyat (Minggu), 2 Maret 1997, "Kethoprak HUT CSGK 

Maju Lancar, Para Kleting Berebut Iklan KR".  
Kedaulatan Rakyat, 5 Maret 1997, "Wacana Budaya Lokal dalam 

Pembangunan Partisipatif.”  
Kedaulatan Rakyat, 30 Februari 1997. 
Kedaulatan Rakyat, 20 Nopember 1997.  
 
 
 
Tentang Penulis 
Budi Raharja dilahirkan di Nganjuk, Jawa Timur,  pada tanggal 12 Januari 
1957.  Pendidikan formal keseniannya, adalah lulus sarjana karawitan 
(Drs.) dari Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia (ISI) 
Yogyakarta, dan mendapat gelar magister humaniora dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Yogakarta tahun 1999.  Tahun 1989 sampai 1991 
menjadi peserta teaching training dari Monbusho dengan fokus 
penelitiannya musik tsugaru shamisen dan tahun 1993 hingga 1994 
menjadi peneliti tamu di Kyoto City University Jepang untuk mendalami 
musik teater boneka bunraku.  Tahun 2002 sampai 2003 mendapat proyek 
penelitian hibah bersaing (perancangan gamelan anak-anak).  Sejak tahun 
1987 hingga 1993 menjadi staf pengajar Jurusan Karawitan dan setelah itu 
hingga saat ini di Jurusan Etnomusikologi ISI Yogyakarta.  Tahun 2000 
hingga 2005 menjadi Ketua Jurusan Etnomusikologi, Fakultas Seni 
Pertunjukan, ISI Yogyakarta.  Kini sedang mengikuti pendidikan program 
doktoral di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di bidang metodologi 
penelitian.  
 

 



 

74 
 

 
Studia Kultura, Nomor 7 Tahun 4 Februari 2005                                     ISSN: 1412-8585 
 

 
MUSIK DALAM BUDAYA KARO: 

ANTARA TRADISI DAN MODERNISASI 
 
 

Perikuten Tarigan 
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara 

 
Abstract 

Every ethnic group has a specific culture, and strong identity values.  
Karonese is one of the native ethnic groups in Karo Land District, 
Province of North Sumatra, Indonesia.  The Karonese social structure 
is based on  blood  and marriage link called rakut sitelu (three group).  
This paper analys the acculturated process in Karo society with 
acculturation theory.   The idea of social structure can be met in their 
musical culture.  There are two traditional musical ensembles in Karo 
society, the gendang lima sedalanen (music ensemble with  five 
instruments) and gendang telu sedalanen (music ensemble consists of 
three instruments), and  some solo instruments and vocal music.  But 
since the decade of 1980s Karonese shaped another ensemble which 
called gendang keyboard (kibod).  This ensemble is the product of 
acculturated world music with Karonese traditional music.  Now, in 
Karonese musical culture there are elements of tradition and modern 
(world) music.  This is the indication that Karonese always change and 
continue their culture.   

 
1.    Pendahuluan 
 Kebudayaan tak terlepas dari aspek perubahan, namun perubahan juga 
tidak selalu harus meninggalkan semua unsur lama.  Perubahan budaya 
biasanya terjadi seiring dengan kontinuitas (kesinambungan)nya.  Ada 
unsur-unsur lama yang diteruskan dan ada nilai-nilai baru yang diserap 
menjadi bagian dari kebudayaan.  Perubahan yang terjadi bisa saja karena 
pengaruh unsur budaya luar yang lazim disebut proses akulturasi,  
sementara itu perubahan bisa saja terjadi karena daya dorong kreativitas 
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manusia pendukung budaya itu, yang lazim disebut sebagai proses inovasi 
atau pembaharuan. Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat Karo, 
khususnya dalam budaya musik. 
 Masyarakat Karo adalah salah satu etnik native di Sumatera Utara, 
yang wilayah budayanya mencakup sebahagian besar Tanah Karo atau 
Kabupaten Karo.  Secara etnografis mereka membagi masyarakat 
berdasarkan hubungan perkawinan dan darah kepada tiga kelompok 
tripartit yang diistilahkan sebagai rakut sitelu, yaitu: pihak semerga 
disebut dengan senina; pihak pemberi isteri disebut kalimbubu; dan pihak 
penerima isteri disebut anak beru.  Kini masyarakat Karo tersebar ke 
seluruh kawasan di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, 
Jakarta, Pontianak, Batam, dan lain-lainnya.  Mereka sebagian besar 
beragama Kristen Protestan dan sebahagian lagi Islam dan Katholik. 
Kesemua faktor etnografis sangat mempengaruhi perubahan yang 
mencakup ide, kegiatan, maupun benda budaya.  
 Sebuah perubahan yang menarik adalah sejak dekade 1980-an 
masyarakat Karo menggunakan musik (gendang) keyboard untuk berbagai 
upacara tradisionalnya maupun budaya kontemporer dan populernya.  
Sedemikian populernya gendang keyboard ini, sehingga sebahagian 
budayawan dan kalangan elit masyarakat Karo sampai khawatir 
kedudukannya akan begitu dominan dan mematikan ensambel musik 
tradisionalnya, yaitu gendang lima sedalanen atau gendang telu 
sedalanen.  Bak seperti ungkapan, dapat kawan baru kawan lama 
ditinggalkan.   
 Menurut pengamatan penulis, perubahan tak dapat dibendung, namun 
perubahan juga jangan mengabaikan sejarah budaya dan identitas 
masyarakat Karo.  Dalam proses sedemikian, sewajarnya apabila 
masyarakat Karo beridiri secara bijaksana di antara budaya tradisinya dan 
modernisasi, yang justru memperkuat kepribadian budaya, tanpa harus 
terikut secara dominan terhadap pengaruh budaya.  Mari kita kaji 
bagaimana masyarakat Karo mencermati fenomena ini.  
  
2.    Konsep Musik pada Masyarakat Karo 
 Musik dalam pengertian yang mendasar terdiri atas: musik 
instrumental, musik vokal, dan gabungan keduanya.  Melakukan aktivitas 
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musik dalam kebudayaan Karo dikenal dengan dua istilah yaitu ergendang 
dan rende.  Ergendang terdiri dari dua kata, yatiu: er yang artinya 
melakukan sesuatu dan gendang yang secara sederhana dapat berarti 
musik.  Jadi ergendang dapat diartikan bermain musik.  Kata gendang 
dalam konsep masyarakat Karo memiliki beberapa pengertian.  Gendang 
dapat berarti salah satu alat musik, satu upacara, judul komposisi, dan 
beberapa arti lainnya.  Dari keseluruhan alat musik yang ada dalam 
khasanah budaya Karo terdapat dua ensambel musik tradisional, yaitu: 
gendang lima sedalanen dan gendang telu sedalanen.  Selain kedua 
ensambel tersebut, ada pula beberapa alat musik tradisional Karo yang 
dimainkan secara tunggal (solo). 
 Rende secara umum diartikan sebagai bernyanyi, sedangkan enden-
enden berarti nyanyian.  Orang Karo yang pintar menyanyi disebut 
parende-ende.  Sedangkan parende-ende yang biasa dipanggil untuk 
menyanyi sekali gus menari dalam satu konteks upacara disebut 
perkolong-kolong.  Beberapa aktivitas guru sibaso (dukun tradisional 
Karo) dalam berbagai upacara kepercayaan tradisional kadang-kadang 
dilakukan dengan cara bernyanyi. 
 
3.    Deskripsi Gendang Lima Sedalanen 
 Gendang lima sedalanen, yang sering juga disebut gendang sarune, 
merupakan ensambel musik yang paling dikenal dalam khasanah musik 
tradisional Karo.  Istilah gendang pada kasus ini dapat diartikan dengan 
alat musik, lima berarti jumlah kuantitatif sebanyak lima buah, dan 
sedalanen berarti sejalan.  Dengan demikian gendang lima sedalanen 
mengandung pengertian lima buah alat musik, yaitu: sarune, gendang 
singanaki, gendang singindungi, penganak, dan gung.  Masing-masing 
alat musik ini dimainkan oleh seorang pemain, dengan sebutan panarune 
untuk pemain sarune, penggual untuk sebutan pemain gendang singanaki 
dan gendang singindungi.  Lebih spesifik lagi, pemain gendang singanaki 
disebut penggual singanaki dan pemain gendang singindungi disebut 
penggual singindungi.  Orang yang memainkan penganak disebut simalu 
penganak, dan orang yang memainkan gung disebut simalu gung.  Namun, 
pada saat sekarang ini, alat musik penganak dan gung sudah biasa 
dimainkan oleh hanya seorang pemain, dan sebutannya adalah simalu 



Studia Kultura Tujuh 

77 
 

gung.  Ketika mereka bermain musik dalam satu upacara adat Karo, 
sebutan kepada mereka menjadi satu yaitu si erjabaten, yang artinya 
secara harfiah adalah orang yang memiliki jabatan.  Sebutan penggual dan 
panarune tetap melekat pada diri mereka sepanjang mereka masih 
beraktivitas dalam bidang musik, sementara sebutan si erjabaten biasanya 
hanya muncul ketika mereka bermain dalam satu konteks upacara adat 
Karo. 
 
3.1  Sarune 
 Sarune merupakan alat musik tiup yang memiliki lidah ganda (double 
reed aerophone).  Tabung alat musik ini berbentuk konis, mirip dengan 
alat musik obo (oboe).  Panjang sarune lebih kurang 30 cm.  Instrumen ini 
terdiri dari lima bagian alat yang dapat dipisah-pisahkan serta terbuat dari 
bahan yang berbeda pula yaitu: anak-anak sarune, tongkeh, ampang-
ampang, batang sarune, dan gundal. 
 Anak-anak sarune (reeds) terbuat dari dua helai kecil daun kelapa 
yang telah dikeringkan.  Kedua helai daun kelapa itu diikatkan pada katir 
(pipa kecil yang terbuat dari perak) sebagai penghubung anak-anak sarune 
kepada bagian berikutnya.  Tongkeh terbuat dari timah, bentuknya seperti 
pipa kecil yang berfungsi sebagai penghubung antara anak-anak sarune 
dengan batang sarune. Ampang-ampang yakni sebuah lempengan 
berbentuk bundar yang terbuat dari kulit binatang baning (trenggiling) 
diletakkan di tengah tongkeh.  Ampang-ampang ini berfungsi sebagai 
penahan bibir pemain sarune ketika sedang meniup alat tersebut.  Batang 
sarune terbuat dari kayu selantam, yang harus dibentuk menjadi konis, 
dan bagian dalamnya juga dilobangi agar bentuknya menjadi konis juga.  
Pada batang sarune inilah terdapat lobang-lobang sebanyak delapan buah.  
Gundal juga terbuat dari kayu selantam yang berada pada bagian bawah 
sarune.  Gundal ini merupakan corong (bell) pada bagian ujung sarune. 
 Perlu ditambahkan, ampang-ampang, anak-anak sarune, dan tongkeh 
biasanya dihubungkan satu sama lainnya dengan tali  kecil pengikat agar 
bagian-bagian tersebut tidak tercecer atau terpisah maupun hilang karena 
ukurannya kecil-kecil. 
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3.2  Gendang Singanaki dan Gendang Singindungi 
 Gendang singanaki dan gendang singindungi merupakan dua alat 
musik pukul yang memiliki membran yang terbuat dari kulit napuh 
(sejenis kancil), pada kedua sisi alat musik yang berbentuk konis ganda 
(doble headed double conical drums). Sisi depan/atas atau bagian yang 
dipukul disebut babah gendang, sisi belakang/bawah (tidak dipukul) 
disebut pantil gendang.  Dibandingkan dengan alat musik gendang (drum) 
yang terdapat di Sumatera Utara, kedua gendang Karo memiliki ukuran 
yang kecil, panjangnya sekitar 44 cm, diameter babah gendang 5 cm, 
diameter pantil gendang 4 cm.  Kedua alat musik tersebut memiliki 
kesamaan dari sisi: bahan, bentuk, ukuran, dan cara pembuatannya.  
Perbedaannya, pada gendang singanaki terdapat lagi (diikatkan) sebuah 
“gendang mini”, yang disebut gerantung (panjang 11,5 cm), sedangkan 
pada gendang singindungi tidak ada.  Gendang singindungi dapat 
menghasilkan bunyi naik turun melalui teknik permainan tertentu, 
sedangkan bunyi gendang singanaki tidak bisa naik turun. 
 Kedua alat musik ini terbuat dari pohon nangka, yang lobang atau 
rongga bagian dalamnya dibentuk mengikuti konstruksi bagian luar alat 
musik tersebut.  Kulit yang direntangkan di kedua sisi muka alat musik 
tersebut berasal dari kulit napuh, sejenis kancil, yang kulitnya terlebih 
dahulu dikeringkan dan diperhalus.  Pada bagian luar (dari ujung ke ujung) 
alat musik ini dililitkan tali yang terbuat dari kulit lembu.  Tali yang 
dililitkan di seluruh badan gendang tersebut berfungsi untuk 
mengencangkan kulit gendang.  Masing-masing gendang memiliki dua 
palu-palu gendang atau alat pukul sepanjang 14 cm.  Kedua-dua palu 
gendang singanaki, dan satu palu-palu gendang singindungi memiliki 
ukuran yang sama kecilnya, sementara itu satu lagi palu-palu gendang 
singindungi memiliki ukuran yang lebih besar dari yang lainnya. 
 
3.3  Penganak dan Gung 
 Penganak dan gung memiliki persamaan dari segi konstruksi bentuk, 
yakni sama seperti gong yang memiliki pencu yang umumnya terdapat 
pada kebudayaan musik nusantara.  Perbedaannya adalah dari segi ukuran 
(diameter) kedua alat yang demikian kontras.  Gung memiliki ukuran yang 
besar (diameter 68,5 cm), dan penganak memiliki ukuran yang kecil 
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(diameter 16 cm).  Pada waktu dulu gung dan penganak terbuat dari 
kuningan, namun sekarang ini banyak terdapat gung dan penganak yang 
terbuat dari besi pelat.  Palu-palu gung dan penganak terbuat dari kayu, 
namun yang bersentuhan langsung dengan pencu kedua alat musik ini 
adalah bagian kayu yang telah dilapisi dengan karet merah. 
 
3.4  Peran Musikal Masing-masing Instrumen Gendang Lima 
Sedalanen 
 Sarune berperan sebagai pembawa melodi utama dalam gendang lima 
sedalanen.  Gendang singanaki berperan sebagai pengiring, yaitu 
menghasilkan ritem atau pola ritem tertentu yang dimainkan secara 
berulang-ulang atau repetitif dalam satu atau beberapa komposisi.  
Gendang singindungi pada setiap bagian awal komposisi berperan 
membawakan pola ritem yang variabel, berbeda dengan pola ritem yang 
dimainkan gendang singanaki, namun selanjutnya akan mengikuti pola 
ritem gendang singanaki secara berulang-ulang. 
 Penganak dan gung dalam peranannya sebagai pengiring, yaitu 
menghasilkan pola pukulan yang berulang-ulang, sekaligus juga berperan 
sebagai pengatur kecepatan atau tempo agar tetap stabil dna konstan. 
 
3.5  Posisi Pemain Gendang Lima Sedalanen 
 Secara umum pemain gendang lima sedalanen bermain dalam 
keadaan atau posisi duduk.  Ada juga memang bagian dari satu upacara 
tradisi adat Karo, yaitu ritual mengantarkan jenazah ke kuburan, yang 
mengharuskan semua pemain gendang lima sedalanen bermain musik 
dalam posisi berdiri, sambil berjalan, namun bentuk atau jenis upcara 
tersebut untuk saat sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan.  Posisi 
duduk ini khususnya untuk panarune dan penggual merupakan posisi 
baku karena dua hal, yaitu: (1) dalam menghasilkan nada-nada tertentu, 
panarune kadang-kadang harus menutupkan sebagian atau seluruh ujung 
sarunenya (tonggum) ke bagian betis kakinya sendiri, (2) penggual 
senantiasa mengaitkan alat musiknya (gendang singanaki dan gendang 
singindungi) di antara kedua kakinya dalam posisi duduk bersila sehingga 
posisi instrumen tersebut menjadi diagonal dengan babah gendang 
mengarah ke sebalah kanan penggual.  Simalu gung (termasuk penganak) 
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juga dalam posisi duduk dan kedua alat musiknya senantiasa digantung 
dengan sebuah tali pada suatu tempat yang telah disediakan secara khusus. 
 
4.    Deskripsi Gendang Telu Sedalanen 
 Gendang telu sedalanen juga merupakan ensambel musik tradisional 
yang terdapat dalam kebudayaan musik Karo.  Gendang telu sedalanen 
memiliki pengertian tiga alat musik yang sejalan, dimainkan secara 
bersama-sama.  Ketiga alat musik tersebut adalah kulcapi, keteng-keteng, 
dan mangkok.  Adakalanya kulcapi, sebagai pembawa melodi dalam 
gendang telu sedalanen dapat pula diganti dengan instrumen belobat, 
sehingga istilah gendang telu sedalanen tersebut sering disebut 
berdasarkan nama alat musik pembawa melodi, yaitu gendang kulcapi 
atau gendang belobat.  Gendang kulcapi berarti kulcapi sebagai pembawa 
melodi, dan gendang belobat berarti belobat sebagai pembawa melodi.  
Instrumen pengiring dalam gendang telu sedalanen atau gendang 
kulcapi/gendang belobat adalah tetap, yaitu: keteng-keteng dan mangkok.   
 Masing-masing alat musik dimainkan oleh seorang pemain dengan 
sebutan: perkulcapi untuk pemain kulcapi, parbalobat untuk pemain 
balobat, simalu keteng-keteng untuk pemain keteng-keteng, dan simalu 
mangkok untuk pemain mangkok.  Apabila musisi gendang telu sedalanen 
ini bermain dalam suatu konteks upacara maka sebutan untuk mereka juga 
adalah si erjabaten, namun dalam kehidupan sehari-hari hanya pemain 
kulcapi dan balobat yang biasanya tetap mendapat sebutan yakni 
perkulcapi dan perbalobat, sementara itu pemain keteng-keteng dan 
mangkok biasanya tidak mempunyai sebutan tertentu. Khusus untuk 
pemain keteng-keteng, menurut asumsi penulis selayaknya juga dapat 
disebut penggual seperti pemain gendang singanaki/singindungi dalam 
gendang lima sedalanen, karena dari segi keahlian, seorang pemain 
keteng-keteng harus mampu mengenali pola permainan gendang 
singanaki, gendang singindungi, penganak, dan gung.  Pola permainan 
keempat alat musik tersebut walaupun tidak sempurna atau lengkap, 
senantiasa akan muncul dalam permainan keteng-keteng. 
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4.1  Kulcapi dan Belobat 
 Kulcapi adalah alat musik petik berbentuk lute yang terbuat dari dua 
buah senar (two-stringed fretted-necked lute).  Dahulu kala senarnya 
terbuat dari akar pohon aren atau enau namun sekarang telah diganti senar 
metal.  Enggoh, yaitu jembatan tempat penahan senar terbuat dari kayu 
yang dilekatkan atau dilem secara permanen pada bagian depan kotak 
suara (langkup).  Langkup kulcapi tidak terdapat pada bagian depan 
lobang resonator, namun lobang resonator (disebut babah) justru terdapat 
pada bagian belakang kulcapi, lobang resonator tersebut juga berfungsi 
untuk mengubah warna bunyi dengan cara tonggum, yakni suatu teknik 
permainan kulcapi dengan cara mendekapkan seluruh/sebagian babah 
kulcapi ke badan pemain secara berulang dalam waktu tertentu. 
 Balobat adalah alat musik tiup mirip alat musik rekorder (block flute) 
yang terbuat dari bambu.  Alat musik ini terdiri dari enam lobang nada. 
 
4.2  Keteng-keteng dan Mangkok 
 Keteng-keteng merupakan alat musik yang terbuat dari bambu.  Bunyi 
keteng-keteng dihasilkan dari dua buah “senar” yang diambil dari kulit 
bambu itu sendiri (bamboo idiochord).  Pada ruas bambu tersebut dibuat 
satu lobang resonator dan tepat di atsnya ditempatkan sebilah potongan 
bambu dengan cara melekatkan bilahan bambu itu ke salah satu senar 
keteng-keteng.  Bilahan bambu itu disebut gung, karena peran musikal dan 
warna bunyinya menyerupai gung dalam gendang lima sidalanen. 
 Mangkok yang dimaksud dalam hal ini adalah semacam cawan 
(chinese glass-blow) yang pada dasarnya bukan merupakan alat musik, 
namun dalam gendang telu sedalanen, mangkok tersebut digunakan 
sebagai instrumen pembawa ritmis.  Selain sebagai alat musik, mangkok 
juga merupakan perlengkapan penting dari guru sibaso (dukun) dalam 
sistem kepercayaan tradisional Karo.  Mangkok tersebut digunakan 
sebagai tempat air suci atau air bunga atau juga beras dalam ritual tertentu. 
 
4.3  Peran Musikal 
 Secara struktur musikal, gendang telu sedalanen mengacu kepada 
struktur musikal gendang lima sedalenan, yaitu peran musikalnya dibagi 
dalam dua bagian mendasar, yakni satu alat musik berperan sebagai 
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pembawa melodi, yang lainnya sebagai instrumen musik pengiring.  
Dalam gendang telu sedalanen, kulcapi (dalam gendang kulcapi) atau 
balobat (dalam gendang balobat) berperan sebagai alat musik pembawa 
melodi.  Keteng-keteng dan mangkok memiliki peranan sebagai musik 
pengiring.  Namun keteng-keteng sebagai alat musik pengiring memiliki 
peran yang unik, yakni meniru pola ritme keempat alat musik pengiring 
yang terdapat pada gendang  lima sedalanen.  Dalam pola permainan alat 
musik keteng-keteng terdapat sora (bunyi) penganak, gung, cak-cak (pola 
ritme) singanaki dan singindungi.  Pola pukulan mangkok merupakan 
pukulan konstan berulang-ulang mengikuti pola permainan penganak atau 
gung dalam gendang lima sedalanen. 
 
4.4  Posisi Pemain Gendang Telu Sedalanen 
 Para pemain gendang telu sedalanen bermain musik dalam posisi 
duduk.  Alat musik kulcapi dimainkan dengan posisi tangan kanan 
memangku ujung alat musik sekali gus jari tangan kanan memegang kuis-
kuis, yaitu alat petik yang terbuat dari kayu atau kadang-kadang dari 
tanduk binatang (kerbau atau yang lainnya).  Sementara tangan kiri 
memegang kerahong (leher) kulcapi sekali gus jari-jari tangan kiri 
berperan menekan senar kulcapi dalam memainkan melodi.  Keteng-
keteng dan mangkok dimainkan dengan meletakkan kedua alat musik 
tersebut di lantai di depan masing-masing pemain. 
 
5.   Alat Musik Tradisional Non-Ensambel 
 Selain alat-alat musik kedua ensambel yang telah diuraikan di atas, 
masih terdapat lagi beberapa alat musik tradisional Karo non-ensambel 
atau bersifat solo instrumen, artinya alat musik tersebut dimainkan secara 
tunggal (solo) tanpa diiringi dengan alat musik lain.  Alat musik tersebut 
adalah: kulcapi, balobat, surdam, murbab, embal-embal, dan empi-empi, 
seperti yang akan dideskripsikan berikut ini. 
 Kulcapi dan balobat.  Alat musik kulcapi dan balobat selain 
digunakan dalam musik ensambel juga dimainkan sebagai alat musik 
tunggal (solo).  Kulcapi merupakan alat musik petik, dua senar, dan 
balobat merupakan alat musik tiup dengan enam buah lobang nada.  
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Kedua alat musik ini masih sering ditemukan pada masyarakat Karo 
sampai saat ini. 
 Surdam dan murbab.  Surdam merupakan alat musik tiup dari 
belakang (endblown flute) terbuat dari bambu.  Surdam memiliki teknik 
khusus untuk meniupnya agar dapat berbunyi.  Tanpa menguasai teknik 
tersebut, surdam tidak akan berbunyi ketika ditiup.  Murbab (murdap) 
merupakan alat musik gesek, mirip alat musik Jawa.  Murbab sebagai alat 
musik tradisional Karo sekarang ini sudah sangat jarang ditemukan pada 
musik Karo. 
 Embal-embal dan empi-empi.  Kedua alat musik ini merupakan alat 
musik yang biasa ditemukan di sawah atau ladang ketika padi sedang 
menguning.  Embal-embal dan empi-empi, keduanya merupakan alat 
musik tiup yang lidahnya berasal dari badan alat musik itu sendiri.  
Embal-embal terbuat dari bambu, dengan empat buah lobang nada.  Empi-
empi terbuat dari batang padi yang telah mulai menguning.  Untuk saat 
sekarang, kedua alat musik ini sudah jarang ditemukan atau dimainkan 
oleh para petani Karo, walaupun sebenarnya teknik pembuatan serta bahan 
kedua alat musik tersebut tidak begitu rumit dan masih gampang 
ditemukan pada daerah Karo. 
 
6.   Musik Vokal 
 Ende-enden atau nyanyian dalam kebudayaan Karo terdiri dari 
beberapa jenis, seperti: katoneng-katoneng, tangis-tangis, io-io, didong-
doah, dan nyanyian percintaan atau muda-mudi. 
 Katoneng-katoneng merupakan suatu musik vokal yang biasanya 
diiringi gendang lima sedalanen.  Secara komposisi, katoneng-katoneng 
telah memiliki garis melodi baku, namun lirik atau teks komposisi tersebut 
senantiasa berubah disesuaikan dengan satu konteks upacara.  Kadang-
kadang katoneng-katoneng disebut dengan pemasu-masun (nasehat-
nasehat) karena isi atau tema dari lagu itu biasanya berisi nasehat, 
penghormatan, pujian, doa atau harapan dan lainnya.  Kadang-kadang lirik 
katoneng-katoneng juga bertemakan perjuangan atau kisah hidup 
seseorang.  Komposisi ini biasanya dinyanyikan oleh perkolong-kolong.  
Berdasarkan sifat nyanyian ini maka katoneng-katoneng dapat 
digolongkan sebagai nyanyian bercerita (narrative song). 
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 Tangis-tangis adalah nyanyian yang berisi tentang kesedihan atau 
penderitaan seseorang. Io-io merupakan nyanyian tentang rasa rindu.  
Nyanyian seorang ibu ketika menidurkan anaknya (lullaby) pada 
masyarakat Karo disebut didong doah.  Istilah didong doah  sebagai 
aktivitas rende juga ditemukan dalam upacara perkawinan adat Karo, 
dimana seorang ibu mengungkapkan perasaan serta nasihatnya melalui 
nyanyian kepada keluarga pengantin. 
 Dalam ritual kepercayaan tradisional Karo juga terdapat beberapa 
aktivitas rende, yaitu: tabas, mang-mang, dan nendung.  Tabas adalah 
mantera-mantera yang dinyanyikan guru sibaso (dukun) dalam 
pengobatan tradisional.  Mangmang merupakan ungkapan penghormatan 
seorang dukun terhadap jinujungnya (roh-roh yang menolong atau 
menyertainya setiap waktu). Nendung juga aktivitas seorang dukun dalam 
hal meramalkan sesuatu yang pergi tanpa memberitahukan kemana 
kepergiannya. 
 Perlu digarisbawahi bahwa aktivitas guru sibaso dalam tabas, 
mangmang, dan nendung tidak selamanya dinyanyikan namun hanya 
berupa ucapan-ucapan tertentu semacam mantera, dan isi ucapan itupun 
kadang-kadang tidak dapat dimengerti secara jelas bagi orang yang 
mendengarkannya.  Nyanyian yang bersifat hiburan atau percintaan muda-
mudi juga merupakan jenis musik vokal yang masih berkembang sampai 
saat ini. 
 
7.   Peranan Musik Tradisi 
 Musik tradisional Karo merupakan produk atau hasil dari kebudayaan 
Karo.  Oleh karena itu maka musik tradisional Karo berkaitan erat dengan 
adat-istiadat Karo, sistem kepercayaan tradisional Karo, sistem mata 
pencaharian masyarakat Karo dan juga sekaligus sebagai hiburan pada 
masyarakat Karo. 
 Berdasarkan perannya dalam kebudayaan Karo, gendang lima 
sedalanen memiliki peran yang lebih luas jika dibandingkan dengan 
gendang telu sedalanen ataupun alat musik tradisional Karo yang 
dimainkan secara solo lainnya.  Selanjutnya, dari segi musik vokal, 
perkolong-kolong memiliki peran yang lebih menonjol pula jika 
dibandingkan dengan jenis musik vokal lainnya. 
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 Hampir semua upacara atau seremonial tradisi masyarakat Karo dapat 
disertai dengan gendang lima sedalalnen.  Gedang ini hadir dalam kerja 
nereh-empoh, yaitu pesta perkawinan adat Karo, mengket rumah mbaru, 
memasuki rumah baru; nurun-nurun (upacara penguburan jenazah), dan 
lainnya.  Dalam upacara kematian (penguburan jenazah) orang Karo 
menyertakan gendang lima sedalanen terdapat istilah yang berkaitan 
langsung dengan kehadiran musik dalam upacaranya, yaitu: gendang 
mentas, erkata gendang, dan nangkih gendang.  Gendang mentas 
merupakan pemakaian musik tradisional paling singkat, sementara 
nangkih gendang berarti pada malam sebelum penguburan jenazah musik 
tradisional Karo telah dihadirkan dan biasanya sampai pada malam setelah 
penguburan jenazah itu telah selesai dilakukan. 
 Penggunaan musik tradisional juga menunjukkan tingkat atau 
kebesaran suatu pesta atau upacara adat yang lebih tinggi dibanding 
dengan tanpa menyertakan musik tradisional.  Namun bukan berarti 
tingkat atau kebesaran suatu pesta atau upacara adat tersebut hanya dilihat 
berdasarkan adanya musik tradisional, karena suatu pesta atau upacara 
adat juga memiliki tingkat-tingkat tertentu dalam adat-istiadat yang 
mengharuskan kehadiran musik tradisional dalam pelaksanaan acaranya. 
 Beberapa sistem kepercayaan masyarakat Karo juga menyertakan 
gendang lima sedalanen dalam pelaksanaan upacaranya, seperti: erpangir 
ku lau (ritual pembersihan jiwa pribadi atau keluarga, ritual ungkapan 
syukur, dan ritual pengobatan tradisional Karo), perumah begu 
(memanggil roh orang yang telah meninggal dunia).  Ritual kepercayaan 
tradisional Karo ini biasanya dipimpin oleh seorang guru sibaso (dukun 
tradisional), di mana dalam pelaksanaannya guru sibaso akan menari (juga 
diikuti peserta upacara) dengan iringan gendang lima sedalanen.  Musik 
dalam hal ini sangat berperan untuk mengubah suasana upacara menjadi 
sakral atau magis, dan sekali gus juga akan mempengaruhi guru sibaso 
menjadi kesurupan (trance). 
 Gendang lima sedalanen juga hadir dalam bentuk hiburan bagi 
masyarakat Karo secara umum, yaitu gendang guro-guro aron.  Gendang 
guro-guro aron merupakan suatu seni pertunjukan tradisional Karo yang 
terdiri dari unsur musik, tari, dan nyai.  Sebagai seni pertunjukan 
tradisional, gendang lima sedalanen merupakan salah satu unsur pokok 
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dalam gedang guro-guro aron, karena aktivitas utama dalam pesta 
tersebut adalah menari dan menyanyi dalam iringan musik.  Gendang 
guro-guro aron dilaksanakan oleh singuda-nguda (gadis) dan anak perana 
(jejaka) dalam satu desa.  Dalam gendang guro-guro aron juga dihadirkan 
perkolong-kolong (penyanyi tradisional Karo pria dan wanita).  
Perkolong-kolong dan sierjabaten dibayar dengan sejumlah uang yang 
telah disepakati terlebih dahulu.  Gendang guro-guro aron biasanya 
dilaksanakan sehari semalam suntuk atau juga bisa bersambung pada 
malam berikutnya, dua malam. 
 Gendang telu sedalanen memiliki peran dalam konteks upacara 
ritual/religi pada masyarakat Karo.  Konteks yang paling utama dari 
ensambel ini adalah pada erpangir ku lau.  Erpangir ku lau yang 
dimaksud di sini adalah sama dengan erpangir ku lau yang diiringi 
gendang lima sedalanen.  Gendang telu sedalanen tidak pernah digunakan 
pada upacara perkawinan, kematian, atau memasuki rumah baru.  Ritual 
perumah begu juga dapat diiringi gendang telu sedalanen dan gendang 
lima sidalanen. 
 Alat-alat musik tradisional tunggal biasanya dimainkan sebagai 
hiburan pribadi.  Balobat sebagai instrumen solo digunakan sebagai 
hiburan pribadi ketika sedang menggembalakan ternak, menjaga padi di 
sawah atau ladang.  Surdam biasa dinyanyikan pada malam hari ketika 
suasana sepi.  Embal-embal dan empi-empi juga biasanya ditemukan pada 
upacara perkawinan Karo, upacara kematian, memasuki rumah baru dan 
beberapa upacara lainnya.  Biasanya yang menyanyikan katoneng-
katoneng adalah perkolong-kolong. 
 Tabas-tabas dan mangmang biasanya dilakukan oleh guru sibaso 
ketika mengadakan upacara erpangir ku lau.  Io-io biasanya dinyanyikan 
pada saat seorang diri di rumah atau sawah/ladang untuk menghilangkan 
rasa sepi.  Nyanyian yang bersifat hiburan tradisional pada masyarakat 
Karo biasa dinyanyikan oleh perkolong-kolong dalam konteks gendang 
guro-guro aron.  Pada gendang guro-guro aron, perkolong-kolong 
(perempuan dan laki-laki) bernyanyi dan juga menari diiringi gendang 
lima sedalanen. 
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Gambar 1: 
Keyboard KN 2000 

yang Umum Digunakan pada Keyboard Karo 
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8.    Keyboard sebagai Simbol Modernisasi Musik Karo 
 Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini, kebudayaan musik 
Karo telah menggunakan alat musik keyboard, yaitu alat musik modern 
dari kebudayaan musik Barat yang memiliki berbagai fasilitas program 
musik secara canggih sehingga dengan hanya seorang pemain keyboard 
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dapat menghasilkan bunyi musik menyerupai sebuah kombo (band), 
bahkan musik orkestra atau big band.  Awalnya, keyboard tersebut 
digabungkan dengan gendang lima sedalanen dengan cara memanfaatkan 
unsur-unsur ritmis yang terdapat dalam keyboard untuk menambah nuansa 
musikal dalam konteks gendang guro-guro aron.  Secara cepat, musik 
gabungan ini menjadi sangat digemari pada masyarakat Karo.  Melalui 
berbagai kreasi serta eksperimen yang dilakukan seniman Karo terhadap 
alat musik keyboard, pada akhirnya terciptalah program irama yang 
menyerupai musik Karo di dalam keyboard, sehingga keyboard dapat 
dipergunakan untuk mengiringi upacara tradisional Karo tanpa disertai 
salah satu instrumen gendang lima sedalanen.  Masyarakat Karo memberi 
istilah gendang kibod (keyboard) terhadap musik Karo imitasi yang 
dihasilkan melalui keyboard. Gendang keyboard banyak berperan dalam 
mengiringi tari dan nyanyi pada konteks seni pertunjukan muda-mudi 
Karo, gendang guro-guro aron.  Dalam pesta perkawinan adat Karo juga 
sangat sering ditemukan gendang kibod, khususnya pada acara nganting 
manuk (malam sebelum upacara adat perkawinan Karo berlangsung).  
Peranan gendang keyboard dalam kebudayaan musik Karo mirip dengan 
peranan gendang lima sedalanen, yakni sama-sama mengiringi tarian dan 
nyanyian dalam upacara adat Karo. 
 
9.    Analisis Proses Perubahan 
 Perubahan adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan namun dapat 
diarahkan dan direncanakan.  Modernisasi adalah sebuah kata kunci yang 
begitu dominan di abad ke-20 sampai 21 ini.  Proses ini melibatkan 
perubahan masyarakat tradisional yang umumnya agraris, ke masyarakat 
modern yang begitu massif didukung oleh industri bahkan kini didukung 
oleh teknologi informasi.  Masyarakat dunia pun berada dalam aneka 
pilihan budaya.  Satu sisi mereka harus memperkuat identitasnya apakah 
identitas bahasa, etnik, ras, kebangsaan, religi, dan lainnya; namun di sisi 
lain mereka juga harus berinteraksi sebagai sesama manusia makhluk 
ciptaan Tuhan, yang sama-sama ingin bekerjasama di bidang apa pun.  
Hal-hal tersebut tampaknya mempengaruhi proses berpikir dan bertindak 
orang-orang Karo, termasuk salah satunya adalah memodernisasi budaya 
musik dengan menggunakan keyboard buatan Negeri Sakura (Jepang). 
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Mereka juga sangat menggemari keyboard Technic KN 2000.  Ini adalah 
satu pilihan yang penuh dengan pertimbangan.  Mungkin aspek suaranya 
yang elastis, kemudian dapat membaca berbagai program KN dan 
sejenisnya, serta harganya yang sesuai dengan kondisi sosioekonomi 
masyarakat Karo. 
 Menurut saya, perubahan budaya musik Karo tak terlepas dari 
perubahan zaman.  Masyarakat Karo mengantisipasi perubahan ini dengan 
cara mengadopsi unsur-unsur asing yang dapat memajukan budaya Karo, 
tanpa pula meninggalkan identitas budaya tradisionalnya.  Jadi mereka 
berada dalam dua sisi, yaitu tradisi dan modernisasi yang diplikasikan 
secara bersama-sama.  Namun demikian, tingkat pemahaman modernisasi 
ini tentu saja berbeda antara setiap warga masyarakat Karo.  Respons awal 
terhadap dominasi musik keyboard ini sempat terjadi, yaitu pelarangan 
musik keyboard untuk digunakan pada upacara ritual.  Kemudian lebih 
lembut lagi adalah mewajibkan penggunaan musik tradisional (gendang 
lima sedalanen atau telu sedalanen) dalam setiap pertunjukan keyboard.  
Namun akhirnya masyarakat memilih sendiri pilihannya, tidak terlalu 
tunduk pada perintah (“paksaan”) penguasa.  Kini baik musik tradisional 
maupun keyboard tetap digunakan dan saling memberikan kontribusi dan 
pengaruh untuk tahap selanjutnya memperkuat jati diri budaya masyarakat 
Karo.  Ini adalah hal yang wajar dalam menyikapi perubahan zaman.  
 
10.  Penutup 
  Tradisi dan modernisasi adalah dua mata pisau yang saling 
melengkapi dalam proses sejarah budaya umat manusia.  Demikian pula 
dalam masyarakat Karo proses itu diusahakan secara wajar dan seksama 
yang bertujuan akhir untuk memperkuat daya kreativitas dan daya saing di 
era global ini.  Selayaknya proses ini terjadi secara seimbang, tidak 
didminasi salah satu kutub ekstremitasnya.  Dengan demikian, mudah-
mudahan masyarakat Karo lebih bijaksana dalam menentkan polarisasi 
dan arah kebudaaannya di masa kini dan masa depan dengan berpijak pada 
masa lalu sebagai bagian dari identitasnya. 
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Abstract 
Padhepokan Lemah Putih is a spiritual-art informal school in Surakarta 
(Solo), Central Java Province, Indonesia, led by Suprapto Suryodarmo, a 
Javanese-Buddhist teacher, but explicitly he doesn’t transform Buddhism 
to his students, he only transforms the meditation and spirituality aspects.  
The  training of this school concerns in meditation and spirituality.  The 
students study and explore the natural movement, which based on 
Javanese traditional dance, especially in ngolet (“rounded elastic the 
body”) movement.  Every student can study three level of package study: 
(1) basic-born in the White Land; (2) vocabulary-nature and life; and (3) 
movement in communication-dialogue.  In the end of study every student 
must be back to the natural life.  The majority of  students of this informal 
school came from Europe and America, especially white man.  This is a 
unique phenomenon in Indonesian contemporary culture. 

 
 
 
1.    Pendahuluan 
 Bagi para pengamat seni, pelaku seni, dan para seniman khususnya di 
Surakarta, nama Padhepokan Lemah Putih (secara harfiah artinya tempat 
latihan kesenian yang bertempat di kawasan Tanah Putih) tidak asing lagi.  
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Padhepokan ang berada di Plesungan, Mojosongo, Surakarta ini, menempati 
tanah seluas empat hektar.  Tanah luas tersebut pada bagian tertentu 
dibiarkan berbentuk tebing alami, dan pada bagian-bagian yang lain ditata 
dengan bentuk cetya, mandala, gua, lapangan rumput terbuka, lapangan 
bundar bebatuan, dan didirikan juga pendhapa. 
 Padhepokan Lemah Putih berfungsi sebagai  “sekolah” nonformal.  
Untuk menunjang kegiatannya didukung oleh sarana dan prasarana, yaitu: 
materi yang diajarkan dalam bentuk paket, sistem belajar-mengajar, murid, 
guru, tempat, dan kelengkapan administrasi.  Pada saat dilakukannya 
penelitian ini, komunitas padhepokan tersebut terdiri atas 1 orang guru, 5-10 
orang “bule” (Eropa dan Amerika) sebagai murid, 2 orang tenaga 
administrasi, 1 orang supir antar jemput, dan 1 orang tenaga pembersih.  
Paket-paket yang disediakan meliputi: basic-born in The White Land, 
Vocabulary-Nature and Life, dan Movement in Communication-Dialogue.  
Bentuk kegiatan masing-masing paket tersebut adalah eksplorasi gerak yang 
selalu diakhiri evaluasi dengan bentuk diskusi.  Semua bentuk komunikasi 
termasuk instruksi dan diskusi menggunakan pengantar bahasa Inggris. 
 Pada setiap akhir paket, para murid diarahkan untuk membuat 
“pertunjukan” mandiri atau berpasangan di antara mereka.  Pementasannya 
diselenggarakan di Taman Budaya Surakarta atau di Padhepokan Lemah 
Putih. 
 Kegiatan rutin di atas, adalah gambaran kesibukan Suprapto Suryodarmo 
(58 tahun).  Pada hari-hari yang tersisa kadang-kadang ia menyelenggarakan 
seminar di padhepokannya atau berkarya baik secara mandiri maupun 
dengan cara berkolaborasi.  Ulasan-ulasan media cetak terhadap karyanya 
digolongkan sebagai seni ritual atau spiritual.  Saah satunya adalah komentar 
Bagong Kussudiardjo dalam tulisannya yang bertajuk “Tari Ritual, Gerak 
Ngolet Soeprapto.” 
 Gagasan-gagasannya sering mengejutkan banyak orang, misalnya: 
mengubah urutan abjad huruf Jawa yang lazimnya hana caraka data sawala 
padha jayanya maga bathanga menjadi bathara sada padha jaya ngaca 
wahana maga kala nyata, terselenggaranya aktivitas-aktivitas Nur Gora 
Rupa, Solah Bawa, dan Temu Dialog Seni Ritual Internasional.   Karya 
kolaborasinya antara lain Wayang Budha, Dialog Matahari, dan Tempest in 
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Bororbudur (karya yang tertulis terakhir dilaporkan dalam dua tulisan oleh 
H. Sujiwo Tejo. 
 Dari paparan di atas, saya tertarik untuk menyajikan sebuah tulisan yang 
berjudul Dimensi Ritual Pertunjukan Padhepokan Lemah Putih di Surakarta.  
Untuk mengethui permasalahan ada judul, diajukan pertanyaan sebagai 
berikut:  konsep-konsep apa yang melatarbelakangi Suprapto Suryosudarmo 
dalam karya seni pertunjukannya?  Dalam sirkulasi kegiatan Lemah Putih, 
penulis terlibat sebagai penari dalam karya-karya kolaborasinya, namun 
demikian sedapat mungkin saya akan menjaga bias yang mungkin muncul 
dalam penulisan ini. 
 
2.   Konsep dan Aktivitas Seni 
 Menurut pendapat seorang pakar seni pertunjukan De Witt Parker: “Pada 
dasarnya setiap orang mempunyai rasa seni.”  Di sisi lainnya dengan nada 
yang serupa Joseph Beuys menyatakan: “Pada dasarnya setiap orang aalah 
seniman.”  Kedua pernyataan tersebut layaknya menjadi sebuah spirit bagi 
kehidupan tari khususnya di Surakarta dalam waktu satu dasawarsa terakhir.  
Kehidupan seni tari yang ideal minmal adanya dialog yang kontinu antara 
seniman lewat karyanya dengan penghayat atau penikmat.  Demikian yang 
terjadi di Surakarta.  Kenyataan tersebut adalah sesuatu yang 
menggembirakan, sekaligus bermuatan pertanyaan.  Pada sisi yang 
menggembirakan, ditandai adanya keberanian dari para koreografer dan 
penari yunior secara bersama-sama dengan para koreografer dan penari 
senior untuk tampil lewat karyanya dalam event yang sama.  Kenyataan ini 
seperti mengisyaratkan bahwa dalam dunia kesenian dewasa ini, hendaknya 
tidak ada batas antara pemula dengan yang lebih berpengalaman, antara 
mahasiswa dan dosen, antara yang otodidak dengan yang akademik, dan 
sebagainya.  Perbedaan atau dikotomi bukan alasan untuk menolak pihak 
lain. 
 Selama kurun waktu tersebut, ada beberapa tonggak aktivitas di 
Padhepokan Lemah Putih yang perlu dicermati, antara lain: Dialog Matahari, 
Kolaborasi Indonesia-Jepang, Solah Bawa Selasa-Kliwonan, Pasar Cipta 
Seni Ritual, Nur Gora Rupa, dan Pasar Cipta Seni Internasional.  Secara 
sekilas nampak bahwa tonggak-tonggak tersebut sangat terkait dengan 
Padhepokan Lemah Putih, dengan kata lain dalam satu dasawarsa terakhir 



Studia Kultura Tujuh 

97 
 

kehidupan kesenian (khsususnya tari) di Surakarta dimotori oleh Suprapto 
Suryodarmo dengan padhepokannya. 
 Pertimbangan pemilihan peristiwa-peristiwa seni  tersebut sebagai 
tonggak adalah keunikan peristiwa  itu sendiri, yang kebetulan didukung oleh 
ulasan berbagai media cetak.  Misalnya, (a) bertemunya pematung Nakayama 
(Jepang), Ibu Bei Mardusari dan para penari Langenpraja (Pura 
Mangkunegaran) dan Suprapto (Lemah Putih) dalam satu pentas pertunjukan 
yang diberi tajuk Dialog Matahari;  (b) bertemunya seniman-seniman  antara 
lain Rahayu Supanggah, I Wayan Sadra, dan Rustopo dari Sekolah Tinggi 
Seni Indonesia Surakarta, perupa Hajar Satoto (Surakarta), skenografer 
Rudjito, Laksmi Simanjuntak, dan Sari Madjid (dari Jakarta, nama terakhir 
sebagai produser, Endo Suanda (Bandung), Katsurakan  dan kawan-kawan 
(Jepang), dan Sprapto (Lemah Putih) dalam pentas bersama yang diberi tajuk 
Tempest in Borobudur.  Dengan demikian, tidak berarti selama kurun waktu 
satu dasawarsa tersebut, forum pentas yang lain tidak diselenggarakan. 
 
3.    Paket Pelajaran 
 Telah disinggung di awal tulisan, Padhepokan Lemah Putih dalam 
penyelenggaraan program kerjanya dibagi menjadi tiga paket.  Tiap-tiap 
paket merupakan tahapan yang berkelanjutan.  Artinya, paket-paket tersebut 
harus ditempuh secara berurutan.  Kenyataan yang ada, jarang sekali seorang 
murid langsung menempuh ketiga paket tersebut dalam kurun waktu satu 
tahun penyelenggaraan program.  Kebanyakan para murid menempuh Paket I 
saja, atau Paket I dan Paket II.  Seorang murid ang aan melanjutkan Paket III, 
biasanya akan kembali ke Mojosongo satu atau dua tahun berikutnya.  Apa 
isi masing-masing paket itu? 
 Paket I adalah Basic-Born in the White Land dengan waktu tiap 
pertemuan 3 jam seama 120 jam.  Materi yang diajarkan adalah pernapasan, 
istirahat, bangun, jalan, dan mengerti.  Pada tahapan ini, siswa diharapkan 
mampu melonggarkan sistem gerak yang berupa gerak kebiasaan sehari-hari, 
dengan cara mempertanyakan sistem gerak itu sendiri, dan pada akhirnya 
menemukan apa yang disebut obah.  Paket I ini merupakan interval untuk 
selanjutnya tumbuh kesadaran hidup.  Tempat-tempat yang dipilih adalah 
lapangan rumput dan lapangan bebatuan terbuka, mandala, jalan, dan 
pendhapa. 
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 Paket II adalah Vocabulary-Nature and Life, dengan waktu tiap 
pertemuan 3 jam selama 180 jam.  Materi yang diajarkan adalah membaca 
candi Borobudur, ruang di bukit Wonogiri, waktu di Candi Sukuh, perubahan 
alam di pantai Parangtritis, dan kristalisasi komunikasi sosial.  Pada tahapan 
ini, siswa diharapkan mampu mengkristalisasikan kebiasaan gerak dalam 
kesatuan ruang dan waktu dalam kesadaran hidup, bukan terjebak dalam 
kebiasaan yang mekanik, dan pada akhirnya menemukan apa yang disebut 
polah. 
 Paket III adalah Movement in Communication-Dialogue, dengan waktu 
tiap pertemuan 3 jam selama 120 jam.  Materi yang diajarkan adalah 
membaca untuk memahami keberadaan Candi Borobudur, alam dan manusia, 
tukar-menukar pemahaman dalam kehidupan manusia, dan pemahaman 
bahwa gerak tidak hanya suatu bahasa untuk  komunikasi, tetapi juga suatu 
ungkapan  meng”ada.”  Pada tahapan ini, murid diharapkan mampu 
membedakan spirit masyarakat dan keluarga, dan dapat berperan penting 
dalam sebuah dialog masyarakat desa, pasar, teater, dan sebagainya.  Inti 
tahapan ini, murid mencapai tingkat kesadaran akan keberadaannya dengan 
pemahaman bahwa jiwa raganya adalah sebagai alfabet yang dapat 
digunakan untuk membuat kata, kalimat, paragraf, dan cerita.  Dengan kata 
lain, gerak adalah sebagai alat untuk bericara dan bukan untuk berekspresi. 
 
4.   Bentuk Pertunjukan 
 Proses terwujudnya karya seni pertunjukan sangat kompleks.  Menurut 
Milton Singer, setiap bentuk pertunjukan memiliki unsur-unsur: (a) waktu 
pertunjukan yang terbatas; (b) awal dan akhir; (c) acara kegiatan yang 
terorganisasi; (d) sekelompk pemain; (e) sekelompok penonton; (f) tempat 
pertunjukan; dan (g) kesempatan untuk mempertunjukannya. 
 Bagi seniman setidaknya terdapat dua titik yang menjadi perhatiannya, 
yaitu: pertama, mengolah konsep atau isi yang ingin disampaikan kepada 
penghayat; dan kedua, mewujudkannya ke dalam bentuk inderawi yang 
berupa susunan.  Tidak jarang perhatian kepada hal tersebut banyak 
memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran. 
 Apabila mencermati karya para murid Padhepokan Lemah Putih, tidak 
sepenuhnya seperti kerja seniman seni pertunjukan pada umumnya, 
khususnya pada perwujudan bentuk inderawi yang berupa susunan.  



Studia Kultura Tujuh 

99 
 

Pengamatan penulis, untuk sebuah presentasi atau seminar (dua kata yang 
biasa digunakan oleh komunitas padhepokan untuk menyebut 
pementasannya) pembicaraan konsep atau isi atau nilai dilakukan.  Tetapi 
pada perwujdan fisiknya banyak hal yang tidak mereka lakukan seperti 
lazimnya dalam seni pertunjukan, kecuali pada garapan settingnya.  Hal-hal 
yang tidak mereka lakukan tersebut antara lain: karakterisasi, susunan gerak, 
pola lantai, dinamika garapan (permulaan, bangunan konflik, klimaks, dan 
ending), dan penggunaan musik sebagai iringan cenderung sebagai 
pelengkap sajian.  Dalam presentasi atau seminar tersebut sangat didominasi 
oleh peristiwa spontanitas. 
 Dengan indikator-indikator tersebut, gambaran situasi pentas kurang 
lebih adalah sebagai berikut.  Mengalirlah gerak dari para penari dengan 
pola, kualitas dan ritme yang cenderung sama, dalam waktu 20-25 menit.  
Tidak ada penonjolan penari yang seharusnya lebih tampil dan yang lain 
melemah dalam waktu yang sama, oleh karena itu pola lantai demikian 
adanya.  Tidak adanya kejelasan dinamika garapan, maka kehidupan pentas 
menjadi monoton, jika ditinjau dari ilmu komposisi. 
 Gaya atau model bentuk pementasan murid-murid padhepokan di atas 
tidak jauh dari gurunya, Suprapto Suryodarmo terutama alam karya-karya 
dalam bentuk solonya.  Beberapa presentasi atau seminar yang menarik dari 
segi seni pertunjukan, biasanya didukung oleh potensi murid bersangkutan 
dengan latar belakang seni yang kuat.  Demikian pula halnya beberapa karya 
kolaborasi Suprapto yang cukup berhasil seperti Wayang Budha, Tempest in 
Borobudur, dan Dialog Matahari, tidak dapat lepas begitu saja dengan 
kredibilitas seniman pendukungnya. 
 
5.   Gagasan-gagasan Suprapto 
 Apabila ingin mengerti lebih jauh kegiatan-kegiatan Lemah Putih, 
kurang lengkap anpa mengerti gagasan-gagasan dan kehidupan sosial yang 
melatarbelakangi Suprapto Suryodarmo. 
 Suprapto adalah anak tertua yang lahir dari pasangan R.L. 
Mulyosumarto dan Sarwosri.  Ayahnya seorang penganut ajaran Kejawen 
dan ibunya pemeluk agama Islam.  Untuk mencapai kesentosaan batin dan 
rasa semeleh dalam menjalani hidup, seorang penganut Kejawen akan 
menempuhnya dengan cara nglakoni, demikian juga Mulyosumarto.  Kira-
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kira berumur enam tahun, perkembangan kehidupan Suprapto telah masuk ke 
dalam sirkulasi kehidupan ayahnya.  Hal ini menjadi pendorong utama 
Suprapto masuk aliran kebatinan Sangkan Paraning Dumadi ketika umur 
sebelas tahun.  Pada umur tujuh belas tahun, Suprapto teah menjadi anak 
yaitm piatu.  Ia harus bekerja keras untuk keperluan dirinya dan adik-
adiknya. 
 Suprapto adalah seorang Sarjana Muda Filsafat, yang ia tempuh di 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada karir kelembagaan, ia pernah 
menjabat sebagai Pembantu Ketua II Akademi Seni Karawitan Indonesia 
(ASKI) Surakarta, dan mantan pengajar mata kuliah Olah Tubuh di Sekolah 
Tingi Seni Indonesia (STSI) Surakarta.  Ia seorang pemeluk agama Budha. 
 Dilihat secara garis besar, gagasan-gagasannya dimuarai oleh dua 
komponen, yaitu: komponen non-fisik dan fisik.  Komponen non-fisik 
meliputi pikiran-pikiran Kejawen, konsep-konsep agam Budha yang 
dipeluknya, dan pengetahuan filsafat.  Komponen fisik meliputi keterampilan 
dalam oleh yoga, tai chi, bela diri kung fu, karate, dan pencak silat. 
 Pikiran Kejawen yang berkaitan dengan konsep gerak Suprapto diilhami 
oleh cerita pewayangan Dewaruci dan konsep hastabrata.  Dari kedua hal 
tersebut kemudian dikembangkan pemikiran-pemikiran hakekati yang 
diterapkan dalam perilaku sehari-hari. 

Kontribusi agama yang dipeluknya nampak jelas pada penguasaan 
samadi atau meditasi.  Tidak mengherankan apabila ia menamakan lah gerak 
yang selama ini digeluti sebagai meditasi gerak.  Untuk menghindari salah 
tafsir, ia sangat tegas menyatakan bahwa padhepokannya tidak mengajarkan 
agama Budha dengan cara terselubung atau terbuka kepada murid-muridnya. 

Ilmu kefilsafatannya membantu kembangan-kembangan pemikirannya 
kepada penjelasan yang rasional.  Kemampuan dalam olah yoga, tai chi, 
kungfu, dan pencak silat membawa kepada kesadaran fisikal, seperti 
kesadaran proporsi gerak yang berkait dengan keseimbangan dan gravitasi 
bumi, kesedaran bergerak, dan kesadaran bernafas. 

Pada satu sisi, tubuh dan perangkat rohaninya adalah alat untk membaca 
dalam ruang dan waktu.  Latihan di pantai Parangtritis dan bukit Wonogiri, 
menjadikan alam sebagai “guru.”   Latihan di Candi Borobudur, Prambanan, 
Kalasan, Sukuh, dan Cetha menjadikan peninggalan-peninggalan tersebut 
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sebagai buku.  Pada sisi lain, tubuh dan perangkat rohani adalah sebagai 
aksara yang dapat dibaca sekali gus dapat berkata-kata. 

Menurut penjelasan Suprapto, gerak tidak sebagai medium pokok seperti 
dalam tari, melainkan sebagai salah satu elemen saja.  Gerak dalam 
konteksnya tidak sama dengan tari.  Pendekatannya bukan pada bentuk 
gerak, tetapi pada gerak hidup.  Selanjutnya, gerak hidup tersebut mengacu 
pada rasa kesenian, bukan bentuk keseniannya.  Latihan eksplorasi gerak dan 
presentasi adalah alam kerangka meng”ada,” bertemunya titik sadar 
me”ruang” dan me”waktu,” dan bertemunya spirit vertikal dengan energi 
horizontal. Hal ini selanjutnya disebut medium pokok. 

Masing-masing orang apabila dihadapkan pada bentuk ritual akan 
menanggapi dengan persepsi emosi yang tidak sama.  Demikian pula apabila 
diminta merumuskannya.  Begitu juga pendapat dua tokoh berikut ini. 
 Seorang pakar cerita rakyat (folklorist), Roger D. Adams, mensyaratkan 
beberapa indikasi sesuatu yang disebut ritual, yaitu: (a) tumbuh dari 
pemahaman masyarakat dalam upaya menghadapi perubahan status individu 
dan perubahan sosial, memberikan batas yang jelas pada ruang dan waktu 
transisi dan transformasi; (b) menggarisbawahi kesinambungan dan 
menegaskan institusi yang telah berlaku; menguatkan harmoni yang ada 
dalam masyarakat; mengukuhkan kekuasaan dan penguasa; (c) adalah sebuah 
tindakan yang nyata, sebuah peristiwa serius di mana transformasi di dalam 
ritual tetap berlaku di dalam hidup sehari-hari; (d) memperagakan bagaimana 
alam dan masyarakat bekerja sama secara harmonis; dan (e) memenfaatkan 
energi yang sudah terbentuk di dalam masyarakat.  
 Ahli lain, Richard Schchner, secara singkat mengatakan bahwa ritual 
memiliki ciri-ciri: (a) hasil terkait dengan yang tak nampak; (b) waktu 
simbolis; (c) pemain sering trance; (d) penonton aktif berperanserta; (e) krtik 
dilarang; dan (f) kreativitas kolektif (Muriyanto 1994:6-9). 
 Menurut Suprapto, unsur ritual merupakan salah satu materi yang 
diajarkan, yang intinya adalah berdoa dalam manembah (menyembah).  Hal 
ini menjadi sangat penting ketika manusia berada dalam posisi meng”ada,” 
suatu bentuk pemahaman kesadaran tingkat tinggi, pada semedi disebut juga 
sebagai ekstase.  Akibat positif yang ditimbulkan menjadikan manusia selalu 
eling dan ngrumangsani.  Namun menurut pengakuan beberapa muridnya, 
untuk mencapai kualitas kontemplasi seperti dimaksud sangat sulit.  Unsur 
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ritual tersebut selain diajarkan di padhepokan (tempat khusus dengan bentuk 
lapangan bundar), juga ketka latihan Borobudur Mudras.  Borobudur dengan 
empat pintunya masing-masing mempunyai arti dan makna yang berbeda.  
Pintu sebelah utara memiliki nilai-nilai nrimo, sesuci, eklas, dan eling.  Pintu 
sebelah barat mempunyai nilai-nilai samadi, mawujud, dan rahayuning 
jagad.  Pintu sebelah selatan mempunyai nilai-nilai sujud-luyut dan welas 
asih.  Sedangkan pintu sebelah timur mempunyai nilai-nilai manembah dan 
tresno aji. 
 Dalam buklet Movement in Lemah Putih diinformasikan nama para 
murid padhepokan yang tersebar di beberapa negara sebagai anak cabang, 
antara lain: Christian Boehringer, Hans Thalgot, Gernot Hoertdoerfer, Jose 
Mulder van de Graff (Jerman);  Adam Bradpiece (Inggris); Rolf Baer 
(Swiss); dan Sigrid Gold (Austria).  Menarik untuk didiskusikan, mengapa 
yang tertarik untukbelajar di Lemah Putih mayoritas orang-orang “bule,”  
dengan beban biaya administrasi yang tidak murah.  Menurut analisis Budi S. 
Otong dan Agus Bima (keduanya pada saat penelitian ini dilakukan sedang 
mengikuti program Lemah Putih) hal demikian sangat wajar, karena mereka 
sudah terjebak ada sirkulasi masyaakat industri dengan spirit waktu adalah 
uang, waktu adalah target.  Manusia terlalu asyik dengan dirinya sendiri yang 
sekali gus membuat dinding tebal sebagai jarak dengan orang lain.  Situasi di 
padhepokan sangat berbeda dan sangat cocok untuk mereka, sebab di Lemah 
Putih terdapat nuansa play group yang mengisyaratkan adanya kebersamaan, 
yang nilai itu telah mereka rindukan sejak lama. 
 Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa program Lemah 
Putih pada dasarnya dapat berfungsi sebagai terapi.  Seperti pengakuan tiga 
orang murid padhepokan, Suzanna, Lisa, dan Jacob, bahwa metode Suprapto 
telah banyak menolong mereka memahami diri dalam kehidupan mereka 
masing-masing.  Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Dr. Paul Stange 
bahwa metode Suprapto lebih pada gerak penyembuhan atau healing 
movement (Sawega 1994).    
 Keberhasilan Suprapto lewat gerak ngolet tidak lepas dari kegigihan 
yang ia rintis sejak menjadi yatim dan piatu.  Berkaitan dengan itu, Maslow 
menciptakan teori bahwa manusia akan berkembang menjadi prbadi yang 
utuh kalau dia berhasil mewujudkan bakat sebaik-baiknya.  Ahli psikologi itu 
mengkoreksi teori sebelumnya, yang berasal dari Sigmund Freud, yang 
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menyatakan bahwa manusia yang sehat ialah orang yang dapat menyesuaikan 
dirinya dengan baik.  Menurut Maslow bukan adaptasi yang menyelamatkan 
manusia melainkan realisasi potensi.  Orang yang mencapai tingkat rata-rata 
yang sesuai dengan syarat lingkungan tidak akan menikmati kepuasan, 
sesudah setiap frustasi orang yang bersangkutan akan memberanikan diri 
mencari tingkat yang lebih tinggi (Maslow 1990:47-48). 
  
6.   Penutup 

Pada penutup ini penulis merasakan kegamangan dalam menyikapi 
kegiatan kreatif Suprapto apakah termasuk ke dalam khasanah seni atau 
bukan, tetapi setidaknya kegiatan kreatif yang selama ini ia lakukan, adalah 
fenomena budaya yang sangat menarik. 
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menjadi dosen tari di STSI Surakarta.  

 
 
 
  
 



 

105 
 

 
 Studia Kultura, Nomor 7 Tahun 4 Februari 2005                                     ISSN: 1412-8585 
 

UPACARA PERKAWINAN ADAT DAN 
PENGGUNAAN KESENIAN 

MELAYU PESISIR TIMUR SUMATERA UTARA 
 

 
Arifni Netriroza 

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara 
 
 
 

Abstract 
Inai is one of the cultural performance in Malay ethnic group.  The 
activity  of inai, shaped by pantun (traditional poem), music, dance, and 
ritual practice.  Inai used in the context of the feast of perkawinan 
(marriage ritual).  The terminology of inai adopted from the  name of  a 
leaf inai tree.  In Malay belief, inai have a supernatural power.   The 
inai dance, derived from silat dance, a mimesis from nature especially 
from animal movement such as bird, swan, snake, and so on.  The 
musical inai is accompanied by a serunai (shawm), frame drum 
(gendang Melayu) or  two headed barrel drum (gendang silat), and gong 
(tawak-tawak).  Now, inai  culture is only practiced  in the rural 
communities of  Malay world.   

 

1.    Pendahuluan 
 Manusia di seluruh dunia umumnya melakukan sebuah upacara dalam 
siklus hidupnya yaitu upacara perkawinan.  Siklus hidup manusia itu 
sendiri biasanya dimulai dari sejak janin, lahir, akil baligh atau dewasa, 
khitanan, perkawinan, memiliki anak, memasuki keorganisasian, kematin, 
pasca kematian, dan seterusnya. 
 Perkawinan adalah salah satu aspek utama dalam kehidupan manusia 
di dunia.  Perkawinan fungsi utamanya adalah untuk melanjutkan generasi 
keturunan manusia sepanjang zaman.  Sedangkan guna perkawinan di 
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antaranya adalah: pemuasan nafsu biologis manusia, menerima dan 
memberi kasih sayang kepada pasangan hidup, membina keluarga,  
menyatukan dua keluarga besar, dan lain-lain.  Dalam hal ini agama 
memegang peran utama dalam ritus perkawinan.  Pengabsahan perkawinan 
selalu melibatkan tokoh-tokoh agama di semua agama di dunia.  Ritual 
perkawinan melibatkan aspek adat dan agama sekali gus.  Demikian juga 
yang terjadi pada masyarakat Melayu.   

Dalam budaya masyarakat Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara, 
khusus pada upacara perkawinan, bagian-bagian upacara  dan waktu 
tertentu, dimeriahkan dengan berbagai  jenis seni, seperti silat, marhaban, 
barzanji, hadrah, dan inai. Di  antara kesenian-kesenian yang 
 dipergunakan  pada pacara perkawinan tersebut yang hendak penulis 
deskripsikan  dalam  tulisan ini adalah  kesenian  inai,  terutama aspek-
aspek tari dan musikalnya.   
 
2.    Pengertian Inai 

Inai merupakan satu upacara  dari beberapa  upacara  dalam 
perkawinan adat Melayu, berupa pemberian  tumbuhan inai yang telah 
ditumbuk  halus, pada seluruh  kuku  jari tangan dan kaki,  maupun  pada 
bagian tengah kedua telapak tangan dan kedua sisi pinggir  kedua telapak 
  kaki  pengantin,  yang akan   disandingkan di pelaminan.  Pelaksanaan 
upacara ini dilakukan dua malam di rumah  pengantin  wanita,  dan 
 kesenian  inai  ini hanya dilakukan di  rumah pengantin wanita pula, 
 sedangkan  di rumah  pengantin  pria hanya dilakukan  upacara pemberian 
inai pada kuku jari-jari tangan dan kakinya tanpa diiringi kesenian. 

Malam pertama disebut inai curi dan malam kedua inai sebenarnya.  
Pada saat dilakukannya inai sebenarnya,  maka biasanya  disertai juga 
dengan tari dan musik  (dalam  hal ini  biasanya disebut tari dan musik 
 inai).  Berdasarkan konsep masyarakatnya, yang dapat dilihat dari 
 strukturnya seni inai ini mempunyai persamaan-persamaan  dengan seni 
silat--namun penekanan ada pada pemakaian properti  rumah inai dan inai 
itu sendiri. Adapun  pelaksanaan  kesenian (tari dan  musik)  inai biasanya 
 adalah  pada malam hari: sebelum  tengah  malam, (sekitar pukul 21.00-
23.00), sebelum kedua mempelai disandingkan pada keesokan harinya, di 



Studia Kultura Tujuh 

107 
 

rumah pengantin wanita.  Pada malam tersebut, kedua mempelai harus 
melakukan upacara berinai.    

Menurut  informasi yang dikemukakan oleh para  informan, 
penggunaan daun inai ini, selain sebagai tanda  orang yang  baru  nikah, 
berfungsi pula sebagai  penangkal  atau pelindung  dari  marabahaya  yang 
 berasal  dari gangguan makhluk-makhluk   halus,  seperti:  jin,  jembalang, 
  dan puaka. (Wawancara dengan Tok Poncil Jauhari, Husni,  Usman, 
Ramli, dan Bahzar di Desa Nagur pada tanggal 12 Agustus 1997,  juga 
 Ramli  dan Bahauddin di  Dusun  Sidoharjo sebagai   bagian  integral  dari 
 pelaksanannya,   seperti upacara  tepung  tawar,  tabur benih  padi,  sunat 
 rasul, melepas  lancang, dan lainnya).    
 
3.   Deskripsi Umum Upacara Perkawinan Adat Melayu Deli Serdang 

Pada  bagian  ini, penulis  akan  menerangkan  tahap-tahap, 
 terminologi, dan ciri-ciri khas  perkawinan  etnik Melayu--khususnya 
 yang  berada dalam  wilayah  kebudayaan Melayu  Deli  Serdang.  
Sumber-sumber referensi  dan  data penelitian umumnya didapatkan dari 
tiga sumber utama:  (1) Peranan,  Nelayan,  dan Perkawinan dalam  Tata 
 Cara  Adat  
Istiadat  Melayu Deli Serdang, karya A. Rais B.N.  (1983);  (2) 
 Wawancara dengan Bapak O.K. Habibullah  (pemuka  adat Melayu di 
Batang Kuis, dan guru SD); (3) Wawancara  dengan Encik  Tairani 
(pemuka adat Melayu di Bedagai); (4)  Bapak Jauhari  Poncil  (pemuka 
 adat Melayu,  imam  mesjid,  dan pemain musik Melayu di Bedagai).   

Pada  kebudayaan  etnis Melayu di kawasan  Deli  dan Serdang, 
biasanya secara konseptual dan praktek,  menjadi sebuah  pikiran 
satu keluarga,  apabila  anaknya   telah dewasa  (melewati  usia  akil 
baligh), baik  pria  maupun wanita  belum  mendapatkan  jodoh  untuk 
 berumah tangga.  Biasanya  kriteria  dewasa ini selalu  dihubungkan  
denganpengertian  dalam agama Islam.  Pengertian dewasa  menurut 
agama Islam bagi kaum wanita adalah telah  mendapat  haid (menstruasi) 
 sekitar umur 12 tahun, sedangkan untuk  kaum pria  apabila  suaranya 
telah  menjadi  parau  (berubahnya suara untuk sementara waktu dari 
kanak-kanak menjadi suara yang  agak memebesar).  Artinya seorang anak 
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pria  ataupun wanita  dapat  dinikahkan  oleh tuan  kadi  apabila  telah 
dewasa (akil baliqh atau mukalaf menurut hukum Islam). 

Menurut  Pak Habibullah (informan) sebuah  perkawinan yang  normal 
(menurut kebiasaan  yang berlaku dalam  kehidupan  etnis Melayu),  
biasanya melalui satu  masa  pertunangan  (ikat  janji antara pihak wanita 
dan  pihak  pria) yang  lamanya sekitar satu tahun. Dalam  masa 
pertunangan itulah  seorang dara (gadis) dan jejeka (pemuda)  berkenalan.  
 Masa perkenalan itu, pada umumnya,  selalu  terjadi pada beberapa musim 
yang berkenaan dengan aktivitas mengolah makanan pokok etnik Melayu 
(padi), seperti: (a)  musim menanam  padi,  (b)  musim mengetam padi, 
 dan  (c) musim mengirik padi. 

Masa  perkenalan dan pertunangan ini diakhiri  dengan masa 
perkawinan.  Dalam tata cara perkawinan yang direstui kedua  orang  tua 
ataupun  keluarga  masing-masing  pihak, biasanya menurut konsep 
tradisional Melayu di kawasan ini, dilakukan dengan mengikuti beberapa 
norma, yaitu: (a) merisik kecil melalui seorang telangkai (perantara); (b) 
merisik resmi dan meminang; (c) menyorong tanda sebagai pengabsahan 
pertunangan; (d) ikat janji; (e) jamu sukut, yaitu kenduri untuk 
memberitahukan  kepada keluarga masing-masing pihak; (f) akad nikah;  
(g) berinai; (h) mengantar pengantin; dan (i) "meminjam" pengatin. 
 
3.1 Merisik Kecil Melalui Seorang Telangkai 

Apabila  dalam keluarga mempunyai seorang  anak  laki-laki yang 
telah dewasa, maka biasanya orang tua selalu  membicarakan tentang jodoh 
anaknya. Umumnya pihak laki-laki  yang akan  mencari pasangan 
hidupnya sedangkan pihak  perempuan hanya menunggu datangnya 
seorang jejaka yang dapat menjadi pasangan  hidupnya.  Jika  kedua orang 
 tua  dari seorang pemuda tersebut telah mendapatkan calon untuk 
anaknya,maka secara  diam-diam (tanpa diketahui orang  lain)  memanggil  
seorang  wanita tua yang sudah  biasa  mengerjakan  tugas sebagai 
telangkai (penghubung). Tugas wanita tua  tersebut antara  lain;  melihat 
tingkah laku  si gadis  dan melihat orang tua si gadis tentang kemungkinan 
penerimaan  peminangan. Pekerjaannya  itu  dilakukan  dengan  beberapa 
 cara misalnya  membawa kain untuk dijual  kepada  si gadis, untuk 
mendapatkan  informasi  yang diinginkan  oleh  orang  tua si pemuda. 
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Wanita tua yang mempunyai tugas tersebut dinamakan penghubung tidak 
resmi sedangkan pekerjaannya dinamakan merisik tidak resmi. 

Menurut Encik Tairani (informan) merisik tidak  resmi dilakukan  oleh 
penghulu telangkai tidak resmi,  sedangkan penghlu  telangkai resmi 
diangkat  oleh  pihak  yang berkuasa  (pihak  keluarga yang memberi 
tugas) dan  tidak diberi  gaji  (upah), hanya sebagai jerih  payahnya  diberi 
sepasang kain, setelah pekerjaan selesai dalam  arti  kata adanya suatu 
upacara perkawinan yang berlangsung. 

Umumnya penghulu telangkai resmi meneruskan pekerjaan yang 
dilakukan oleh penghulu telangkai tidak resmi.  Pertanyaan ataupun 
pembicaraan tidak lagi  secara  sembunyi-sembunyi atau  diam-diam 
melainkan secara terus terang  oleh  pihak laki-laki. Untuk merisik itupun 
dilakukan oleh wanita  tua sebagai  perantara antara pihak perempuan  dan 
laki-laki. Penghulu telangkai dikatakan sebagai jembatan maksud  oleh  
pihak laki-laki maupun perempuan. 

Walaupun  seorang  penghulu telangkai  dapat  berkata terus  terang, 
namun  bagi  masyarakat  Melayu  pembicaraan untuk menyatakan maksud 
harus dengan memakai bahasa kiasan yaitu dengan memakai pantun. 
Dalam hal ini wanita tua yang bertugas sebagai penghulu telangkai 
mengutarakan maksudnya dengan berkata: 
     

Besar  dan remajalah sudah tampakku anak gadis  encik. Disertai  pula 
dengan kecantikannya  yang  dianugrahi Tuhan. Berbahagialah pemuda 
yang dapat  mempersuntingkan bunga (mengambil untuk menjadikan 
istri). Bagaimana pendapat Encik kalau ada kumbang datang menyeri. 
 
Ibu atau utusan si gadis menjawab pertanyaan penghulu telangkai 

dengan berpantun pula: 
 

Ah, janganlah terlalu diangkat benar,takut awak  jatuh merangkak.  Anak 
belun tahu apa-apa,umur baru  setahun jagung,darah  baru  setampuk 
pinang,biarpun  demikian usul kakak nan disampaikan,tapi ada baiknya 
disebutkan dari  penjuru mana datangnya kumbang.  (Rais  1983:20-25). 

 
Dari  pantun yang terlihat diatas,bahwa kalimat  yang disampaikan 

oleh penghulu telangkai dijawab oleh orang tua perempuan dengan 
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berpantun pula dengan maksud tidak  menolak dan tidak menerima 
langsung,karena sangat  tercelahlah dimasyarakat  umum apabila pada 
merisik  pertama berterus terang mengatakan hal yang sebenarnya. yakni 
ingin  mengawinkan anak daranya (putrinya). Namun sebaliknya 
berbahaya pula, jika langsung menolak sesuatu pertanyaan orang karena 
bisa  saja  diguna-gunai melalui ilmu  kebathinan  (black magic) dan dapat 
mendatangkan penyakit, misalnya sijundai (polong).  Oleh sebab itu ibu si 
gadis berusaha  menerangkan dengan  kata-kata  yang baik  dan 
 merayu,siapa  yang menyuruhnya  mencari  menatu  untuk  putranya  dan 
 dengan mengemukakan segala kebaikan dari pihak lelaki.  

Setelah  penghulu  telangkai  pulang,maka  bermukafakatlah keluarga 
si gadis apakah pinangan tersebut  diterima  atau tidak  dengan  sangat 
rahasia, tidak  boleh  didengar  oleh orang luar,sebab kemungkinan ada 
pihak keluarga lain  yang mempunyai  anak gadis ingin menjodohkan 
anaknya juga.  Sebelum  keputusan diambil maka keuarga  sigadis  tersebut 
mengirim seorang kepercayaannya untuk mencari  keterangan asal usul dan 
keadaan keluarga dari sipemuda untuk menjadi pertimbangan. Apabila 
keterangan tersebut memuaskan (dapat diterima)  maka  pihak sigadis 
memanggil beberapa  famili (orang tua-tua) untuk meminta pertimbangan 
dan keputusan.Jika keputusan dalam musyawarah tersebut menerima 
 risikan pertama, maka dikhabarkan (diberitahu) kepada wanita  sebagai 
 penghulu telangkai dari pihak laki-laki untuk  datang ke umah sigadis 
tersebut. Pihak si gadis menyatakan sebagai berikut: 
 

     Tanya  dulu  telah kami rembukkan,  telah  ditelentang telah 
ditelungkupkan . Gayung nampaknya telah  bersambut juga, cuma  satu 
 jadi fikiran.  Anak  kami  masih remaja  dan belum sempat belajar 
sempurna, serba  kekurangan.  Takut  nanti jadi umpatan .  Itupun  terserah 
pada  kakak, kembali  kata  pada  kakak  juga.  (Rais 1983:30). 

 
Dari pantun tersebut, pihak sigadis menerima pinangan dari pihak 

pemuda melalui penghulu telangkai. Kata penerimaan  pinangan 
disampaikan oleh penghulu telangkai  kepada  orang tua sipemuda. Oleh 
karena penghulu telangkai  berhasil melakukan tugasnya,maka ia mendapat 
upah berupa pakaian atau baju sebagai tanda mata dari pihak laki-laki. 
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3.2 Merisik Resmi dan Meminang 

Merisik resmi dan meminang menurut adatnya  dilakukan oleh  
penghulu telangkai secara resmi, yang  mana  keluarga pihak  laki-laki 
ingin mengetahui apa  saja  syarat-syarat menurut  adat dan agama yang 
harus dipikul  dan  dipenuhi.  Hal-hal  yang  menyangkut  persyaratan 
 tersebut diajukan dengan pasti oleh pihak perempuan kepada penghulu 
 telangkai resmi. 

Setelah  mendengar dan menerima keputusan dari  pihak perempuan, 
maka   pihak  laki-laki  mengadakan   musyawarah diantara  sanak famili 
untuk membicarakan masalah  merisikdan  meminang  secara resmi yang 
harinya  telah  dispakati bersama antara kedua belah pihak. 

Merisik dan meminang menurut adat dilakukan terpisah, masing-
masing dilaksanakan  dengan  waktu  yang  berbeda, namun yang lazim 
dikerjakan orang banyak biasanya  dilakukan sekaligus mengingat akan 
waktu dan tenaga yang  besar. Oleh  sebab itu banyak yang melakukan 
pekerjaan  ini agar ringkas dan efisien. 

Risikan  dan  peminangan dilakukan oleh  anak  beru  (menantu laki-
laki dan perempuan) serta beberapa orang tua laki-laki dan perempuan 
yang telah berumah  tangga, jumlahnya sekitar 10 orang. Penghulu 
telangkai disini,tugasnya  adalah sebagai  saksi  sebab penghulu  tersebut 
 dahulunya sudah bertugas sebagai penghulu (penghubung) resmi. 
Umumnya anak gadis atau janda-janda muda tidak dibenarkan ikut. 

Pada kunjungan acara risikan/peminangan, pihak  laki-laki membawa 
tepak sirih yang akan ditunjukkan untuk acara tersebut.  Jumlah tepak sirih 
yang dibawa paling sedikit 5 buah,  ada  kalanya berjumlah 7 buah atau 
lebih,  menurut tingkat kedudukannya.Diantaranya  tepak tersebut ialah: 
(1) tepak  pembuka kata/tepak merisik  (2) tepak meminang (3) tepak  janji  
(4) tepak bertukar tanda  (5) beberapa tepak penggiring. Di  rumah 
keluarga perempuan menanti beberapa  tepak, diantaranya:  (1)  tepak nanti  
(2) tepak janji  dan   (3) tepak  bertukar  tanda.  Disamping  tepak-tepak 
  tersebut  tersedia  pula beberapa makanan yang  dihidangkan  apabila  
acara peminangan selesai. 

Pada  acara meminang tersebut orang tua  tidak  boleh hadir  baik 
 orang tua perempuan maupun  laki-laki,  hanya sanak  famililah  yang 
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 saling berhadapan, terutama  anak beru  yang  paling  penting  dalam 
 pertemuan ini, dialah sebagai orang semenda (semando). Untuk golongan 
 perempuan biasanya  masuk/duduk keruangan  dalam,sedangkan 
 golongan laki-laki baik  pihak perempuan  maupun  laki-laki  duduk 
diruangan  depan  atau tengah  disaksikan  oleh  penghulu telangkai 
 sebagai  penengah (wasit) apabila  ada  kesalah pahaman. 

Bisanya selain anak beru,masing-masing pihak menyediakan seorang 
ahli atau jagoan dalam bersilat lidah mengenai merisik ini. Bersilat lidah 
ini kadang-kadang  memakan waktu  yang berjam-jam lamanya. Ada pula  
pihak  laki-laki terpaksa kembali untuk lain kali (diulangi kembali) karena 
tidak  dapat memaparkan kehendak secara  teratur.  Apabila hal ini terjadi 
sangat memalukan bagi pihak laki-laki. 

Pada umumnya suku Melayu, untuk mencapai atau memberi tahu 
kehendaknya dipakai bahasa kiasan yaitu dengan  berpantun  dan apabila  
dikatakan dengan tegas  atau  terang-terangan  maka  orang tersebut 
dikatakan kasar  dan  tidak tahu  adat sopan santun, dengan demikian 
datanglah  pantun sindiran yang berbunyi: 
 
     Yang merah hanya saga, 
     Yang kurik hanya kundi, 
     Yang indah hanya basa, 
     Yang baik hanya budi. 
 

Dari  pantun di atas menyatakan bahwa berbahasa  yang baik/indah 
menandakan budi yang baik pula. Apabila terdengar  pantun  seperti diatas 
maka sangatlah malu  dan  jika orang  yang  mendapat celaan tersebut 
kurang  keimanannya bisa saja terjadi perkelahian atau perdebatan. 

Pada waktu meminang, anak beru diapit oleh  ahli-ahli bersilat  lidah 
dan duduk berdekatan berhadapan. Dan  bila anak beru tidak bisa bersilat 
lidah maka diserahkan pimpinan berkata kepada ahli tersebut,setelah anak 
beru memberikan sepatah dua kata sebagai pembuka kata. 

Sebanarnya  segala  sesuatunya telah  diketahui  oleh kedua  belah 
 pihak, misalnya siapa  yang  akan  dipinang, berapa mas kawinnya, kapan 
menikah dan bersatu. Namun agar permasalahan  diselesaikan dengan kata 
mufakat,maka  dalam peminangan inilah waktu yang tepat untuk menguji 
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 kepintaran berkata-kata dengan tidak langsung (kiasan),  sehingga maksud 
 yang akan dicapai tidak dapat dielakkan lagi  oleh pihak lain. 

Apabila kedua belah pihak, antara pihak perempuan dan laki-laki 
 telah  berhadap-hadapan  maka  pihak  perempuan menyorongkan sebuah 
tepak sirih (sirih nanti) kepada pihak tamu  sebagai penyambut tamu 
sambil berkata (memakai  pantun): 
 
     Sedang  matahari bersinar terang,        
     Sedang angin berhembus sepoi,  
     Sedang awan berarak hanyut,  
     Sedang  burung ria gembira, 
     Dilihat tamu datang menjenguk,  
     Kedalam  gubuk yang serba kurang, 
     Membuat kami bersuka cita, 
     Harus disambut secara adat. 
 

Pantun di atas menyatakan kegembiraan pihak  perempuan dengan 
kata-kata merendah. Setelah berkata lalu salah satu pihak  perempuan 
menyodorkan tepak sirih  dan  dilanjutkan dengan kata-kata: 
 
     Oleh  sebab  itu,  tuan-tuan, 
      sirih nanti kami sorongkan, 
 
 
     Mahat kisah laman genang, 
     Mahat rumah Bilal lada, 
     Makan  sirih  sekapur seorang, 
     Itulah mula asal kata. 
 
Kemudian pihak laki-laki memakan sirih tersebut  lalu menyorongkan 
sebuah  tepak  pembuka  kata   yang   telah terbuka,gagang  atau  (hulu) 
sirih tersebut  menuju  pihak perempuan seraya berpantun: 
 
     Kami  datang membawa pesan,  
     Salam takzim penuh keikhlasan,  
     Dari keluarga yang jadi pangkalan, 
     Semoga kita dalam lindungan Tuhan 
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     Tinggi-tinggi si matahari,  
     Anak kerbau mati terlambat, 
     Sudah lama kami mencari,  
     Tempat berteduh di hujan lebat. 
 

Pada  waktu  menyorongkan tepak  haruslah  hati-hati, jangan  sampai 
ekor sirih tersorong lebih  dahulu,  karena apabila  ada  kejadian seperti hal 
di atas  maka  timbullah selentingan  (sindiran)  dari  pihak  perempuan 
misalnya: "ganjil juga tamu kita ini,ekornya rupanya duluan maju.”  
Mereka berbicara  tidak  secara  langsung  ditujukan kepada pihak laki-laki 
tetapi seolah-olah mereka berbicara sesamanya sambil tertawa. Maka pihak 
laki-laki yang mendapat malu, dan berati kemenangan berada dipihak 
perempuan. Namun  jika  pihak laki-laki memang ahli  dalam  persoalan  
ini, maka cepat memperbaiki kesalahan dengan berpantun: 
 
     Hujanlah hari rintik-rintik,  
     Tumbuh cendawan gelang kaki,  
     Kami seumpama telur itik, 
     Kasih ayam maka menjadi. 
 

Pada  umumnya pihak laki-laki harus  banyak  menerima sindiran  dan 
bersipat mengalah karena  prinsifnya  kalah untuk menang (biarlah 
mengalah asal saja maksudnya  tercapai).  Kemudian tepak sirih bagi pihak 
laki-laki tersebut diedarkan  oleh pihak perempuan sambil masing-masing 
mengambil sirih sekapur lalu dimakan. Setelah  tepak  pertama  selesai 
 dilanjutkan dengan menyorong  tepak sirih oleh pihak laki-laki  kepada 
 pihak perempuan seraya berkata: 
 
 

Datuk,  jauh sudah perjalanan kami,banyak lembah  yang telah dituruni, 
banyak bukit telah didaki,karena  hajat maka  kemari. Lengkaplah sudah 
para utusan  kami  yang hadir, disertai  sirih  adat  dan  sirih  iring-iringan 
seperti bunyi pantun: 

 
     Tumbuk kemiri di dalam dulang,  



Studia Kultura Tujuh 

115 
 

     Uratnya besar silih menyilih, 
     Duduk kami duduk berbilang,  
     Karena hajat memberi sirih. 
 
     Limau purut jatuh ke lembah, 
     Tiba di lembah di tumbuk duri, 
     Pinang menghadap sirih menyembah, 
     Jari sepuluh junjungan duli. 
 
Demikianlah   kata   mula   dari   kami,moga-moga    tanya 
berjawab,gayung bersambut.  Dari  pantun  tersebut  pihak laki-laki 
menyatakan maksud dengan memulai kata-kata  yang bersifat menghormati 
ataupun menyembah tuan rumah. Setelah  pihak  laki berkata,  maka  pihak 
 perempuan menjawab/membalasnya dengan berpantun pula: 
 
     Keduduk  di dalam  dulang,  
     Urat besar berjulur-juluran,  
     Duduk kita duduk berbilang,  
     Adat yang mana kita keluarkan 
 
     Sorong  papan tarik papan,  
     Buah langsat di dalam peti, 
     Sirih  risik belum di makan,  
     Apa hajat di dalam hati. 
 
Maka pihak laki-laki mulai berkata dengan hati-hati  untuk menguraikan 
maksud. 
 

Ampun Datuk! Sebesar-besar gunung, lebih besar  maksud yang  kami 
kandung.  Setinggi-tinggi  gunung,   lebih tinggi harapan yang kami 
gantungkan pada datuk. Itulah sebabnya kami kemari, tidak 
menghiraukan haus  dahaga. Anak  dan  duri, dilanda, dilanggar, 
 dikuakkan.  Kami dengar, Datuk orang arif orang bijaksana--tahu  dikias 
tahu diumpama.  Memegang adat dan kebiasaan,  pemegang janji  dan 
 kata-kata, dari dahulu  sampai  sekarang, siapa  salah  siapa ditimbang, 
adat  dan  syarak jadi pegangan.   Kemudian  dari pada  itu  Datuk, 
 besarlah sudah  anak mas di rumah, anak dari Tuk  Ahmad  Kolok 
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[nama  bapak  si gadis], umur sudah  setahun  jagung, darah sudah 
setampuk pinang, laki-laki remaja lajang, menjadi  hutang  ibu  bapa, 
 jadi  tanggungan  seluruh keluarga, baru sebagian hutang dibayar, 
pertama  karat pusat dan berayun; kedua berkhitan sunat Rasul; ketiga 
mengaji  khatam Qur'an; keempat diajar sopan  santun.  Hanya  tinggal 
 satu lagi, hukum  adat  hukum  negeri, wajib  disuruh  berumah  tangga, 
 baru  sempurna  umat manusia.  Desau angin telah berlalu, risik 
merisik himbau menghimbau, berdesir meninggalkan kesan, kait  berkait 
rotan  di  hutan, berjalin menjadi satu.  Datuk  yangkami  muliakan,  jika 
remaja  kami  umpamakan,  seekor kumbang sedang terbang, telah 
melintas melalui  taman, terpandang ia pada jambangan, indah letaknya 
di tengah ruang,  berisi kembang sedang mengembang.   Pulanglah 
kumbang mendapatkan keluarga, menceritakan bunga  yang sedang 
 mekar, siang malam teringat saja,  tiada  lupa barang sebentar.   Seluruh 
 keluarga  telah  berapat, diberi  tugas kepada kami, untuk bertanya 
secara  adat menyampaikan  maksud  dengan  resmi.  Bolehkah   kami 
dengan cerana, memberi sirih dengan setangan, bolehkah  
kami datang bertanya, adakah kembang dalam  jambangan. Sekian kata 
dari kami. 

 
Selanjutnya pihak wanita pun menjawab dengan gaya bahasa sebagai 
berikut. 
 

Tuan-tuan  yang kami hormati, semua kata telah  didengar, nampaknya 
 kumbang tukang  pesiar,  karena  tuan datang menjenguk, membuat hati 
menjadi sejuk,  seluruh keluarga sudah pun berembuk, kata ini kami 
 sampaikan, sebelum  sirih  kami makan.    
 
Banyaknya kembang pada kami,  
lebih  satu dalam puri,  
takutlah  kumbang datang menyeri,  
melihat bunga melingkar duri,  
sungguhpun  kembang belum bertali,   
bunga  tetap  dijaga famili.   
Itulah kata dari kami. 
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Pihak laki-laki mendengar ucapan ini tambah  gembira, sebab pihak 
perempuan nampaknya memberikan harapan-harapan baik.   Maka  pihak 
laki-laki  kembali  meneruskan  kata-katanya, seperti contoh berikut ini. 
 

Tuan-tuan  dan Puan-puan sekalian, rumah  mulia  punya penunggu, 
masyhur semerbak segenap rantau, ke hilir ke seluruh  tanjung,  ke hulu 
sampai  ke  gunung.   Bukan bunga  sembarang bunga, mawar hidup 
suntingan  utama, suci  bersih, penghias, dan pelaksana,  untuk  berumah  
tangga.   Berulang kepada pangkal, dikaji  dari  alif, dihitung dari mula, 
hidup manusia dikandung adat, mati dikandung  tanah, kunci kata pada 
kias.  Sirih  bersusun,  pinang berlombok, tepak berbaris menunggu  sapa, 
anak beru beriring menunggu ijin, dari Datuk  seluruhnya,  menyuruh 
mengabdi kepada kembang,  mawar  bunga suntingan,  yang tertua dlam 
jambangan,  untuk  dijaga dan disayangi, lebih dari anak sendiri.  Segala 
syarat jadi  pikulan,  tiada  ingkar dari  janji,  baik  yang sudah,  baik yang 
kudian, asal lulus adat dan  syarat. Ringan  akan kami jinjing, berat akan 
dipikul,  bukan maksud  berada-ada,  hanya takut  akan  Ilahi.   Macam 
pantun  orang dulu-dulu, Datuk.  Dari mana  hendak  ke mana,  bawa 
 bekal telur itik,  salahkah  kami  kalau bertanya, bolehkah bunga kalau 
dipetik?  Tuan-tuan dan puan-puan  sekalian,  demikianlah  kata  pangkal 
 dari kami. (Rais 1983:40-50). 

 
Pada  risikan yang tidak resmi, yang  dilakukan  oleh seorang  wanita 

tua, dan kemudian segala sesuatunya  untuk penyelesaian  pinangan  ini, 
telah  diselenggarakan  oleh penghulu  telangkai dan risikan atau pinangan 
pihak  laki-laki  ini  sebenarnya oleh tuan  rumah  (pihak  perempuan) telah 
dijanjikan  akan  menerimanya,  tetapi  tuan  rumah berbuat seolah-olah dia 
bertahan dan tidak mudah  meluluskan permintaan dari yang datang ini.  
Setelah nanti  melalui beberapa "cengkeraman" (bersahut-sahutan kata), 
umumnya  segala  soal jadi selesai dan dibawa  ketawa  sewaktu makan 
bersama. Pada saat pihak laki-laki menguraikan kehendak  kedatangannya 
itu,  seluruh  yang  ada  dalam  ruangan  dalam (perempuan) dan ruang 
muka (laki-laki) mendengarkan dengan penuh   perhatian  sopan  santun, 
 tiada bercakap-cakap.   Setelah  pihak  laki-laki berhenti berkata  untuk 
 menanti sambutan,  maka  pihak perempuan menguraikan  pula  sambil 
berkata-kata sebagai berikut. 
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 Periuk  gebang di Kampung dadap, buatkan lidi  jadikan penyapu, 
sirih pinang sedang dihadap,  syarat  janji tentukan  dulu.   Tuan-Tuan 
yang budiman,  kami  dari pangkalan, melihat perahu datang berlayar, 
dibawa arus pasang naik, sarat muatan berbagai ragam, penuh haluan 
penuh buritan, sampai pada syarat  kiasan.   Menyuruh berpikir dan 
berpedoman, takut bencana datang  kudian, hidup  manusia dikandung 
adat.  Hukum adat hukum  negeri,  adat belum bertukar, sumpah Melayu 
tetap  setia, Baik  ke atas baik ke bawah.  Bersumpah  Demang  Lebar 
Daun,  asal  adat Melayu lama, siapa  mengubah  janji, bubungan  rumah 
akan terjungkir, kaki  tiang  meninjau langit. 
 Kemudian  dari itu Tuan-Tuan, lembah  sama  ditimbuni,  gunung 
sama diratakan, ke hulu sama berakit, ke  hilir sama berenang, rotan 
berjalin tetap berjalin, berjalin menjadi satu, kutuk manusia engkar janji, 
mawar  tetap belum bertali, hanya berdetik di dalam hati. Tuan-Tuan dan 
Puan-Puan sekalian, bunga ditanam  belum terkopek, jumlah mawar 
lebih satu, sama tua sama muda, sama umur setahun jagung, sama darah 
setampuk  pinang, sama  akal tumbuh keluar, dunia kahirat sedang 
 dituntut, mungkin nanti jadi umpatan, sesal dahulu pendapatan, sesal 
kemudian tak berguna. 
 Dalam  pada itu Tuan-Tuan, semua kata telah  didengar, kunci  kata 
dengan kias, mula pangkal bagi kami,  jadi rembukan  anak  beru, 
menentukan hajat nan  baik,  tak sia-sia pasang naik, tak sia-sia perahu 
berlayar,  tak sia-sia  matahari terbit, tak sia-sia ternak  disembelih,  tak 
sia-sia malim diundang, tak  sia-sia  janji dibuat, guna mengikat 
silaturrahim. 
 Tuan-Tuan  dan Puan-Puan yang budiman, kembali  kepada pangkal. 
Anak beru penggalang  perahu,  berbantalkan adat bersendikan syarak, 
timbul-tenggelam untuk  kaum, segala  kata cukup rukunnya, manusia 
cukup  syaratnya, lajang  remaja  tiada  cederanya,  tiada  sakit  tiada 
cacat, berdaya lahir batin, dapat mengikat anak  tangga,  mengganti kayu 
selang, bernama  bergelar  seperti orang,  kalau  syah dapat dikata, kalau 
 dijanji baru menjadi,  baru  disambung soal  lanjutan,  jika  tidak hanya 
 berjamu, kaum kerabat dari  jauh.   Tuan-Tuan, demikian kata dari kami. 
 
Setelah  pihak perempuan berbicara, maka  berembuklah pihak  laki-

laki untuk memberi jawaban  bagaimana  caranya harus dijawab.  Biasanya 
pertanyaanpertanyaan pihak perempuan  berkisar pada: (1) siapa yang 
hendak  meminang  (calon)?  (2) siapa yang hendak dipinang (calon)? (3) 
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adakah yang  meminang (calon) sehat?  (4)adakah dia  tiada  cacat dan 
cedera? 

Pihak  perempuan  tiada engkar  dan  tiada  keberatan untuk 
melanjutkan pembicaraan tentang risikan (peminangan) ini,  asal  mereka 
mendapat  jawaban  yang  menyenangkan.  Pertanyaan  seperti  tersebut di 
atas  lazim  dikemukakan, untuk  menghindarkan  perselisihan yang 
kemudian  mungkin timbul.   Sedangkan  risikan dan pinangan  yang 
dilakukan sekarang  ini adalah resmi, disaksikan oleh  penghulu  telangkai.  
Misalnya, lain yang dihajat untuk dipinang, lain yang  diperoleh waktu 
bersanding atau jadi isteri,  karena salah sebut nama waktu meminang. 

Kemudian ada pula kejadian, lain nama laki-laki  yang disebut  waktu 
merisik, lain pula laki-laki  yang  datang waktu  menikah.  Selain dari itu 
harus pula diketahui  dan berjanji bahwa calon-calon pengantin ini tidak 
cedera  dan harus  waras  pikirannya, dan bila nanti waktu  nikah  ada cacat 
ataupun  sesuatu yang tidak  memenuhi  janji,  maka masing-masing pihak 
dapat menolak. 

Setelah  pihak  laki-laki berembuk,  maka   merekapun misalnya 
berkata sebagai berikut. 
 

Pisang emas bawa berlayar, 
Masak sebiji di atas peti, 
Hutang emas dapat dibayar, 

       Hutang budi dibawa mati. 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, seperti sirih pulang ke  gagang, 
seperti pinang pulang ke tampuk.  Tak  ada raja menolak sembah, hidup 
dikandung adat, mati dikandung  tanah, adat diisi lembaga dituang, hidup 
 sandar menyandar,  hukum tiada berat sebelah,  janji  berlaku kedua 
 belah  pihak.  Dari kami  kami  akukan,  siapa engkar siapa ditimbang, 
cacat tidak cedera pun  tidak, sawan  gila luar janji, lain dijanji lain tiba, 
 tiada kembali pulang balik, bila mati pulang  tanda,  tanda hilang  dengan 
percuma, bila pria mungkir janji,  dara engkar ganda tanda, nilai lipat dua 
kali. 

Kemudian dari pada itu Tuan-Tuan, banyak rantau  telah ditempuh, 
yang kecil sudah besar, yang bingung  sudah cerdik,  lajang  sudah remaja 
putera,  Suleiman  nama timangan,  dihajatkan  berumah  tangga,  dengan 
mawar kuntum utama, Halimah binti Datuk Hasan.  Teruna  kami 
serahkan, untuk membawa kain basahan, untuk  menyisip lantai patah, 
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untuk mengikat anak tangga, untuk merumput  jalan ke tepian, untuk 
 dijadikan suruh-suruhan, timbul-tenggelam dengan kerabat, hidup mati 
di  tangan Datuk.   Tuan-Tuan dan Puan-Puan  sekalian,  sekianlah kabar 
dari kami. 
Pembicaraan  mengenai  ini sebenarnya  sangat  meriah antara  yang 
merisik dan yang kena  risik.   Kadang-kadang timbul  sindir-sindiran, 
misal-misal, pantun-pantun,  dan sebagainya.  Ada yang manis lembut, 
ada yang hangat pedas, santan  berlada  keahlian  dari  yang  bercakap-
cakap  dan  berkata-kata. 

 
Oleh  karena pihak laki-laki telah  memberikan  janji yang dituntut oleh 
adat dan masyarakat syarak, maka  pihak perempuan,  pura-pura 
bermusyawarah kembali untuk  memberi kata putus, kira-kira seperti di 
bawah ini. 
 

Tuan-Tuan yang mulia, pantun berbunyi: 
Jika digantang tiga gantang, 
Akan disukat tiga sukat, 
Jika direntang akan panjang, 
Baik dipuntal supaya singkat. 
 
Oleh sebab itu Tuan, Anak  beru telah berembuk, impal larangan telah 
 dita 
nya,  saudara ayah telah berpesan, saudara  ibu  telah berkata, rasi baik 
untuk bertuah, ternak membiak  padi menjadi, kaum sekampung turut 
gembira, terang  nampaknya cuaca hari--seperti pantun orang tua-tua: 
 
Terang bulan di tengah lorong, 
Cuacanya sampai di daun kayu, 
Kalau Allah hendak menolong, 
Air pasang kapal pun laun. 

 
Tuan-Tuan yang mulia, mawar belum lagi bertali, datang kumbang  mau 
menyeri, lulus adat lulus  syarak,  sirih risik  akan dimakan.  Hanya 
sebuah pesan  lagi,  tuan-tuan.  Pantun tua pantun hikmat, berguna untuk 
 semua, baik sekarang maupun nanti, yaitu: 
 
Dari Rembang ke Banyuwangi, 
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Pakai baju sutera Kerawang, 
Jikalau kembang asalnya wangi, 
Sampai layu jangan dibuang. 
 
Sekianlah kata putus dari kami. 

 
Mendengar  kata putus ini, pihak laki-lakipun  bersenang hati, pihak 

perempuan mulai memakan sirih risik  yang dari tadi hanya dihadapi, dan 
kemudian sirih ini disorongkan  ke  ruang dalam untuk dimakan oleh 
 wanita-wanita  di sana. 

Cara  menyorongkan tepak merisik selesai  dilanjutkan dengan  acara 
menyorong tepak janji sekali  gus  meminang.  Pada waktu menyorongkan 
tepak janji tidak sesulit  seperti acara merisik sebelumnya dan hal ini 
dilakukan oleh  pihak laki-laki ke pihak perempuan sambil berkata: 
 

Tuan-Tuan  dan Puan-Puan sekalian,  nampaknya  seperti minta  tanah, 
lulus satu minta dua, diberi  kelingking hendak  telunjuk,  maksud  kami 
tidak  begitu,  hanya menunaikan adat negeri, menempati bisikan janji. 
Jika ada ijin dari Datuk, dari seluruh kaum kerabat,  ingin kami 
menunaikan tugas, setelah merisik langsung  meminang, Siti Halimah 
binti Datuk Hasan, untuk   Sulaiman bin  Tuk  Ahmad Kolok.  Itupun 
 terserah pada  datuk, apalagi  kami  orang meminta,  hanya  mengharap 
 kasih orang, sekian pinta pada Datuk. 

 
Setelah itu pihak perempuan akan menjawab kata-kata sebagai berikut. 

 
Tuan-Tuan yang mulia, tidak kami engkar janji,  begitu di lidah begitu di 
hati, tak usah Tuan merendah benar, yang besar tetap besar, pinangan 
bersyarat kami  terima, dengan seijin kaum keluarga. 

 
Kalimat  tersebut  menandakan bahwa  pihak  perempuan  menerima 

sirih pinangan dari pihak laki-laki, lalu dimakan dan  dibagi-bagikan oleh 
kaum wanita yang ada  di  ruangan dalam. 
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3.3 Menyorong Tanda (Bertunangan) 
Pada  acara ini pihak laki-laki  mengeluarkan  sebuah cincin dalam 

sebuah kotak, yang telah dihiasi dengan  kain berwarna  kuning  dengan 
manik-manik  keemasan   sehingga kelihatan  indah.   Cincin  tersebut 
beserta  tempatnya, diberikan  kepada  pihak perempuan bersama  sebuah 
tepak pengiring. 

Demikian  juga  pihak perempuan  menyorongkan  sebuah tanda dalam 
suatu wadah yang telah dihiasi pula dan disertai  sebuah  tepak.  Tanda 
tersebut  boleh  berupa  cincin (biasanya emas) ataupun perhiasan lainnya 
seperti  kalung, gelang.   Perhiasan-perhiasan tersebut  berfungsi  sebagai 
tanda  bahwa kedua calon mempelai telah terikat pada  tali pertunangan.  
Pada  acara ini pihak laki-laki  mengeluarkan  sebuah cincin dalam sebuah 
kotak, yang telah dihiasi dengan  kain berwarna  kuning  dengan  manik-
manik  keemasan   sehingga kelihatan  indah.   Cincin  tersebut  beserta 
tempatnya, diberikan  kepada  pihak perempuan bersama  sebuah puluh 
empat  ringgit,  tepat pada tujuh Sya'ban. 

Setelah itu Datuk, mengantar sirih bersatu, bersanding seminggu 
kemudian, serentak dengan mahar yang  ketinggalan,  di  waktu bulan 
purnama raya,  menyinari  alam bahagia, moga-moga berhasil dengan 
pinta.  Demikianlah dari kami Datuk. 

Maka  pihak perempuan akan menyahut dengan  kata-kata puitis pula, 
seperti berikut ini. 
 

Tuan-Tuan yang mulia, sudah biasa yang demikian,  yang mendapat 
mengadakan desakan, agar semua lekas dikerjakan,  mungkin sebab kerja 
ringan.  Lain duduknya  pada kami,  atap bocor harus diganti, lantai 
 selang perlu ditambah,  kaum kerabat diberi tahu.   Maklumlah  akan 
menerima pengantin  baru, tak dapat  bekerja  separuh hati, padi di lalang 
dikaut dulu, lembu kerbau  dijerat pula. 

Sebab  itu  Tuan-Tuan yang mulia,  ijinkan  pula  kami meminta  dan 
mengharap, persetujuan nikah  pada  pagi Syawal,  tepat pada sepuluh 
hari bulan, serentak  naik setengah  mahar, sama dengan tiga puluh  dua 
ringgit, mengantar sirih dan bersanding, menaikkan mahar setengah lagi, 
pada petang empat belas hari Syawal. 

Kemudian   dari itu Tuan-Tuan, adat lama  jangan  dibuang,  hak 
kaum wajib diberikan.   Batang-batang  dan hempang  pintu, masing-
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masing seperempat  mahar,  buka tabir, kembang tikar, buka kipas 
masing-masing seperdelapan  mahar.   Begitulah  adat  Melayu  lama, 
 jadi  pegangan anak cucu, demikianlah  Tuan-Tuan  adat  di sini, waktu 
nikah pakaian haji. 
 
Seperti dapat dilihat di atas, pihak laki-laki meminta  agar  acara adat 

perkawinan  dilangsungkan  secepatnya apabila  ada persetujuan dari pihak 
perempuan,  dan  pihak perempuan  menyatakan  kesanggupannya.   Juga 
memutuskan syarat-syarat adat beserta harinya yang telah ditentukan. 
Setelah  pembicaraan tersebut, maka  pihak  laki-laki memusyawarahkan 
pula pada anggota keluarga tentang permintaan pihak wanita.  Apabila 
dsetujui, sirihpun dipertukarkan  dan  dimakan bersama-sama antara kedua 
belah  pihak.  Dan jika ada sirih pengiring diberikan kepada pihak  wanita. 

Dengan  selesainya  aktivitas  di  atas,  maka  acara peminangan  telah 
rampung, dan diadakan sedikitnya  jamuan makan oleh pihak perempuan, 
disertai dengan doa  selamat.  Biasanya  tepak dan tanda ikat janji tersebut 
 ditepungtawari oleh pihak perempuan selesai upacara tersebut. 
 
3.4  Jamu Sukut 

Acara  jamu sukut adalah acara  untuk  memberitahukan pada 
 keluarga masing-masing.  Setelah  peminangan  secara resmi diterima oleh 
pihak wanita, maka baik ibu bapak dari calon  pengantin  perempuan 
maupun orang  tua  dari  calon pengantin laki-laki masing-masing 
mengadakan sebuah jamuan (kenduri)  untuk  memberi tahu  keluarganya 
 masing-masing tentang  peminangan  yang baru  diterima.   Pada 
 beberapa tempat di daerah Deli Serdang pada umumnya jamuan  seperti 
ini disebut jamu sukut. 

Setelah  acara  perjamuan  selesai  dan  telah  makan sisir,  ada  pula 
yang mengisap rokok,  maka  orang  yang tertua dalam acara tersebut 
bertanya secara singkat kepada tuan  rumah,  misalnya lembu  yang 
disembelih  (dipotong) untuk  acara  jamuan  tersebut.  Apakah  arti  lembu 
 yang disembelih  itu? Apabila kambing ditanyakan, apa  arti kambing itu? 

Mendengar   pertanyaan  tersebut,  maka  tuan   rumah membuka  kata.  
Sejak semula ia hanya diam  saja,  tetapi dengan adanya pertanyaan seperti 
itu, barulah mulai  untuk memberitahukan   tentang   adanya  pinangan 
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 yang telah diterima,  disebutkan  pula  siapa  yang  dipinang,   hari 
pernikahan, acara mengantar, berinani dan bersanding,  dan kapan  "kerja" 
mulai dilaksanakan.  Alat-alat  dan  segala sesuatunya telah dipersiapkan.  
Dengan kata-kata pembukaan tersebut,  tuan rumah menyerahkan seluruh 
kerja pada anak beru dan seluruh hadirin. 

Sejak   hari  itu  tuan  rumah  hanya   memperhatikan perjalanan 
pekerjaan  dan  menyediakan  bahan  dan  benda seperlunya.   Pelaksana 
 dan yang bertanggung  jawab  atas lancarnya pekerjaan tersebut terserah 
kepada anak beru dan famili  lainnya.  SEtelah selesai jamu sukut,  maka 
 pihak laki-laki  dan pihak perempuan memberitahu dan  mengundang 
segala  famili  dan  handai taulan.   Cara  mengabari  dan mengundang  ini 
 bukan  hanya memberikan  sepucuk  surat, melainkan  membawa tepak 
sirih dan isinya yang  dibungkus dengan kain--cara membawanya adalah 
menggendongnya dengan kain panjang ke rumah yang hendak diundang. 
Untuk kaum wanita yang mengundangnya adalah anak beru perempuan, 
 sedangkan  untuk laki-laki  adalah  anak  beru laki-laki.   Cara untuk 
memberitahukan adalah  orang yang mengundang  menyodorkan tepak 
yang telah  dibuka  tersebut untuk dimakan sirihnya, setelah itu 
diberitahukan  dengan hormat  maksud kedatangannya sebagai utusan dari 
 keluarga yang akan mengadakan acara adat perkawinan. Mengundang 
 dengan  cara  menydorkan  sirih  tersebut adalah  undangan  secara  adat 
 yang  mengikat   sifatnya, sehingga  orang yang diundang berkewajiban 
 untuk  datang menghadiri  upacara  yang dimaksud pada  hari  yang  telah 
ditentukan, apabila tidak ada halangan yang sangat besar. 

Jika   waktu  upacara  tersebut  telah  dekat,   maka masing-masing 
orang yang telah diserahi tugas  menjalankan fungsinya  dan orang yang 
akan membuat  pelaminan  (tempat duduk  kedua  pengantin) mulai bekerja 
dengan  berangsur-angsur,  karena  tidak  mungkin  pekerjaan  ini 
 dilakukan dengan tergesa-gesa. 

Pelaminan  dibuat  menurut ilham dan  rasa  keindahan yang 
membuatnya, atau dapat juga menurut petunjuk-petunjuk tuan rumah.  
Kepada segenap handai taulan dimintakan  oleh orang  tua  pengantin laki-
laki agar  ikut  membuat  tepak untuk mengantar sirih besar ke pihak 
perempuan--dan  suatu kemegahan  pula  apabila  kaum  kerabat  ikut 
memberikan setepak   sirih  masing-masing,  yang  diperbuat   menurut 
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berbagai  bentuk: seperti bentuk sampan,  burung,  perahu, dan   lain-lain. 
Jumlah  tepak   tersebut   menunjukkan banyaknya keluarga dan handai 
taulan.  Di tiap-tiap  tepak disisipkan  secarik  kertas  yang  berisi  pantun 
ataupun sindiran manis, untuk kedua calon mempelai.  Seperti salah satu 
contoh berikut ini. 
 

Bakar dupa di Pulau Lontar, 
Capa tumbuh dekat kundur, 
Tiada lupa barang sebentar, 
Hanya sementara di waktu tidur. 
 
Lancang Kuning berlayar malam, 
Arus deras karangnya tajam, 
Jika mualim kurang faham, 
Alamatlah kapal akan tenggelam. 
 
Ayam sabung jangan ditambat, 
Jika ditambat kalah laganya, 
Asam di gunung ikan di tebat, 
Dalam belanga bertemu juga. 

 
3.5  Akad Nikah 

Hari  pernikahan dapat saja dilakukan pada pagi  hari ataupun malam, 
hal tersebut ditentukan oleh suatu mufakat.  Pada acara tersebut calon 
pengantin laki-laki diantar oleh sekitar  sepuluh  orang  keluarganya  yang 
tua-tua  laki-laki/perempuan ke rumah pihak perempuan untuk 
mengucapkan akad nikah. Biasanya  pakaian  calon pengantin pada  waktu 
 nikah haruslah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan  sewaktu 
meminang.   Misalnya telah dijanjikan bahwa sewaktu  nikah calon 
 pengantin  laki-laki harus memakai  pakaian  haji, yaitu serban tegang dan 
jubah panjang. 

Maka  apabila pada waktu itu calon  pengantin  laki-laki datang pakai 
baju teluk belanga dan kupiah saja, maka ada  hak pihak perempuan untuk 
menolaknya, malahan  selalu pula  kejadian penolakan seperti ini, yaitu 
seperti  yang telah  dijanjikan:  uang mahar dinaikkan juga  pada  waktu 
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nikah  setengah dari jumlah seluruhnya, karena  perjanjian pakaian yang 
dilanggar ini.  Uang mahar itu dibayar dengan uang ringgit. 

Uang  mahar itu dibungkus dalam kain tiga lapis  yang berlainan 
 warna, kadang-kadang ada yang  membuat  sampai sembilan  lapis, 
 dengan ditambahi  bertih  (beras   yang digoreng  tanpa menggunakan 
minyak), beras  kuning  (beras yang direndam pada air kunyit), dan bunga 
rampai (beraneka ragam  bunga-bungaan), serta uang ringgit--lalu 
 dibungkus dan diikatkan dengan benang panca warna yang diikat dengan 
simpul  hidup.  Kemudian uang yang telah  dibnungkus  itu dimasukkan  ke 
dalam cepu (peti kecil) dan  cepu  tersebut dibungkuskan  pula  baik-baik 
pada sehelai  kain panjang, setelah  selesai  diletakkan di atas sebuah 
 dulang  kecil yang dinamakan semerip.  Uang  mahar tersebut digendong 
untuk dibawa ke rumah pihak   perempuan  dengan  penuh  kasih  sayang, 
  seperti layaknya menggendong anak bayi.  Peralatan-peralatan  yang turut 
 dibawa  yakni: pahar  (tempat  yang  terbuat  dari kuningan berbentuk 
bulat), yang berisi pulut kuning,  ayam panggang--dan  sebuah tepak nikah, 
di dalamnya dimasukkan sebagian  biaya  nikah untuk tuan  kadi.  
 Biasanya  biaya nikah dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing 
seorang sebagian. 

Di  rumah pihak perempuan telah menanti sebuah  tepak sirih  dan 
sebuah  pahar pulut  kuning.   Pahar  tersebut nantinya dipertukarkan 
sewaktu hendak pulang. Acara  pernikahan ini ditempatkan di  ruangan 
bagian dalam,  tempatnya  tersendiri, di atas tikar  pandan  yang disebut  
tikar ciau, yang di atasnya  dibentangkan  sebuah tilam  yang  dilapisi 
 kain, di  sinilah  calon  pengantin didudukkan. Apabila  rombongan  pihak 
laki-laki telah  sampai  di rumah  perempuan,  kaum laki-laki dipersilahkan 
duduk  di ruang  muka,  dan kaum ibu di ruang  dalam.   Tepak  sirih  
nikah, pulut kuning, dan bungkusan uang mahar yang  dibawa  tersebut 
 diletakkan di  ruang  muka,  di   tengah-tengah hadapan  majelis dan 
hadirin yang ada.  Setelah  itu  maka pihak perempuan memulai berkata 
sebagai pembuka kata dengan cara berpantun, ditujukan ke pihak laki-laki. 
 

Makan sirih berpinanglah tidak, 
Pinang ada dari Melaka, 
Makan sirih mengenyanglah tidak, 
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Hanya karena budi bahasa. 
 
Pulau Tagor bukannya pulau, 
Serbajadi di atas bukit, 
Duduk kami bagai terpukau, 
Datang rombongan bukan sedikit. 
 
Sorong papan ke atas atap, 
Buah langsat diperama nanti, 
Sirih kami minta disantap,  
Apa hajat di dalam hati. 

 
Pantun  tersebut  berdasarkan  falsafah  hidup  orang  Melayu memberi 
tahu bahwa tuan rumah mempersilahkan  untuk memakan  sirih,  agar 
pelaksanaan  segera  dapat  dimulai.  Maka  pihak  laki-laki memakan sirih 
tersebut,  dan  bila selesai mulai berkata menyambut pantun tadi. 
 

Tuan-Tuan  dan  Puan-Puan sekalian,  pada  hari  baik, bulan  baik, 
 datang  pula kami  kemari,  menagih  dan menepati  janji, janji yang 
dimuliakan, remaja  putera kami bawakan, untuk diambil akad nikah, 
mahar pun kami antarkan.  Pembayar hutang yang diucapkan, hutang 
adat hutang  syarak,  harus  selesai  seluruhnya,  demikian pinta dari 
kami. 

 
Pihak perempuan lalu menyambut pantun di atas  dengan berkata-kata 
dengan gaya berpantun sebagai berikut. 
 

Tuan-Tuan  yang mulia, syukur kita pada Ilahi,  segala sesuai  menurut 
janji, tanda manusia  tetap  beradat, tanda  kampung  tetap berpenghulu, 
tanda  luhak  tetap beraja,  tanda syarak tetap dipegang, tetap adat  jadi 
pusaka.  Lain  dari  pada itu Tuan-Tuan  dan  Puan-Puan,  sudah menanti 
tepak nikah, sudah terhampar tikar ciau, sudah tergantung  tabir di 
dinding, sudah terentang  langit-langit, sudah terhidang pulut kuning, 
sudah terbilang orang  duduk,  sudah menanti tuan kadi,  sedah  sekata 
anak beru. Oleh sebab itu, usaha baik kita  percepat, teruna  disilakan 
mengambil tempat,  demikianlah  kata dari kami. 
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Setelah pihak laki-laki dan perempuan  berbalas-balas pantun,  untuk 
mengutarakan maksud, maka oleh  anak  beru pihak perempuan membuka 
bungkusan uang mahar, yang dibawa pihak   laki-laki  dengan  cermat  dan 
hati-hati,   serta dihitung  jumlah isinya, apakah sesuai dengan  yang  telah 
dijanjikan atau tidak. 

Menghitung  uang  di dalam cepu  (peti  kecil)  tidak boleh  sampai 
mengeluarkan bunyi  gemerisik.   Pada  masa dahulu  ketika  pada 
kehidupan etnik Melayu  memakai  uang ringgit,   apabila  kedengaran 
 bunyi berdenting,   maka "semangat"  kedua  pengantin bisa  hilang,  dan 
akibatnya mereka nantinya saling bertengkar.  Apabila telah dihitung 
dengan jumlah yang cukup, maka uang   tersebut  dibungkus  kembali 
 seperti  semula  dan disorongkan ke ruang dalam agar didukung (ditimang-
timang) oleh  keluarga yang tua-tua secara bergantian.   Hal  ini 
dimaksudkan   agar   perkawinan itu   nantinya   mendapat keselamatan dan 
kekal.  Setelah dipegang bergantian,  lalu diserahkanlah  kepada orang tua 
pengantin perempuan untuk diberikan kepada si pengantin perempuan. 

Pengantin  laki-laki telah duduk di atas  tilam  yang diapit kiri kanan 
oleh guru ataupun keluarganya yang punya ilmu   kebatinan,  agar   dalam 
pelaksanaan   pernikahan tersebut tidak ada halangan apa-apa.  Di hadapan 
pengantin laki-laki  duduk seroang tuan kadi dan disertai dua  orang 
saksiuntuk mendengar akad nikah tersebut.  Keluarga  yang lain  duduk 
menyaksikan upacara secara cermat,  lalu  tuan kadi  mengucapkan  do'a 
nikah, setelah  itu  berkata  yang nantinya dijawab oleh pengantin laki-laki: 

 
Hamba  nikahkan  akan tuan dengan Siti  Halimah,  yang berwakil 
walinya kepada hamba dengan mahar 64 ringgit.   

 
Sambil  menarik sedirkit demi sedikit telunjuk  pengantin, yang 

 artinya calon pengantin tersebut menjawab  perkataan tuan kadi: 
 

Hamba  terima  nikah Siti Halimah dengan  maharnya  64 ringgit. 
 

Kalau ucapan ini lancar dan terang didengar oleh tuan kadi  dan dua 
orang saksi, maka sahlah nikah  itu,  sering juga pernikahan tidak dapat 
dilakukan dengan sempurna  dan diulang-ulang   beberapa  kali  sampai 
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jelas.   Hal  ini biasanya  ada sesuatu gangguan, seperti  masalah  gangguan 
makhluk halus terhadap pengantin yang dikirim  orang-orang yang tak 
senang. Apabila  nikah  telah selesai, tuan  kadi  membacakan  do'a 
selamat, dilanjutkan dengan jamuan makan.  Pada waktu pulang,   pihak 
 laki-laki membawa  pulut   kuning   yang disediakan pihak pengantin 
wanita. 
 
3.6 Berinai 

Sehari sebelum nikah, kedua pengantin, baik laki-laki maupun 
perempuan, di rumah masing-masing menerima  berkat dan   do'a  restu 
 dari beberapa  famili   yang   tua-tua menepungtawarinya terlebih dahulu. 
Malamnya  diadakan  upacara  berinai,  yaitu  upacara ritual yang pada 
intinya menempelkan daun inai yang  sudah ditumbuk  halus  ke kuku-
kuku jari tangan dan  kaki  kedua pengantin, sampai semua kuku berwarna 
merah tua. Menurut para informan dalam adat istiadat  Melayu,  guna inai 
 ini adalah menjaga  gangguan-gangguan  makhluk-makhluk halus 
 terhadap kedua  pengantin.   Dimana  makhluk-makhluk halus  yang  jahat 
 tersebut dapat  saja  menyerupai   sang pengantin, sehingga mengecohkan 
pasangan pengantin lainnya.  Malam  berinai biasanya dilakukan sampai 
tiga  malam, yakni:  (1) malam pertama dinamakan malam inai curi, (2) 
malam  kedua dan ketiga dinamakan malam inai  adat.   Pada waktu 
 malam inai curi, calon pengantin diberi  inai  oleh teman-temannya 
sewaktu ia tidur.  Pada malam berinai adat, calon  pengantin  dihiasi 
menurut  ketentuan  adat,  yakni memakai pakaian pengantin, pengantin 
perempuan  didudukkan di  atas pelaminan.  Di hadapannya duduk  duduk 
 beberapa keluarga, kerabat, tetangga, serta teman-teman dekat.    

Di saat pengantin duduk di pelaminan inilah tari inai dan   kesenian-
kesenian  Melayu  lainnya  seperti   rodat, hadrah,   gambus,   dimainkan 
untuk   memeriahkan   acara tersebut.   Menurut informasi yang 
dikemukakan oleh  Encik Tairani tari inai ditampilkan di depan pelaminan, 
gunanya untuk  menghormati pengantin, dan menambah kekuatan  serta 
ketahanan  jasmani  dan  rohani  (menurut  konsep   religi animisme 
Melayu, sebelum masuknya Islam).  Menurut mereka, pada  masa  itu  inai 
diartikan sebagai  penambah  tenaga jasmani   dan   rohani  yang 
 memakainya   serta menolak marabahaya,   terutama   bahaya  yang 
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  ditimbulkan   oleh makhluk-makhluk  halus  yang  jahat.   Etnis  Melayu 
 pada umumnya percaya bahwa penyakit awal kali datang dari ujung kaki 
dan tangan, maka pada bagian inilah inai ditempelkan. Setelah   masuknya 
 Islam,  guna  tari inai   untuk memperkuat   ketahanan   jasmani  dan 
  rohani   pengantin berangsur-angsur tidak lagi dipercayai.  Setelah 
 masuknya agama  Islam dalam kehidupan etnis Melayu,  dan  dijadikan 
sebagai  pandangan  hidup: adat  bersendikan  syarak  dan syarak 
bersendikan Kitabullah, maka guna tari inai  adalah sebagai  hiburan  yang 
 mengandung  nilai-nilai   estetis, sebagi salah satu identitas budaya 
Melayu dalam  aktivitas perkawinan.   Sedangkan fungsinya,  dapat  saja 
  sebagai pengabsahan  pengantin secara adat, meneruskan  generasi, 
pengintegrasian  masyarakat,  perlambangan, pengungkapan esetetis, 
 emosi jasmani, dan lainnya  (bandingkan  dengan konsep fungsi musik 
Alan P. Merriam, 1964).    
 
3.7  Menghantar Pengantin 

Pada  jaman dahulu (tak dapat ditentukan  periodenya) yang  lajim 
dilakukan orang, setelah  pengantin  perempuan duduk di pelaminan, maka 
dikirimlah utusan ke rumah  pihak pengantin  laki-laki  untuk  menyatakan 
bahwa   pengantin perempuan telah siap untuk bersanding di pelaminan. 
Pada  siang harinya, pengentin laki-laki dihantar  ke rumah   pengantin 
perempuan  bersama-sama  dengan   sanak keluarga   dan   handai   taulan.  
Pengantin   laki-laki berpakaian  pengantin  lengkap (yaitu  memakai 
 destar di kepala,  baju bertabur atau telepuk (kerah  kecak  musang, celana 
panjang, berkain samping untuk  menutup  pinggang, memakai keris 
sebelah kanan pinggang, dan memakai  pending diikatkan  di  tangan.  Ia 
memegang  sebuah  tabung  perak berisi  beraneka ragam bunga dan daun 
sirih (yang disebut dengan  sirih genggam).  Demikian juga di atas 
 pelaminan, pengantin perempuan memegang sirih genggam pula.   Apabila 
pengantin laki-laki  telah  sampai  di  tempat  pengantin wanita,  di  atas 
 pelaminan, kedua  sirih  genggam   ini dipertukarkan,  karena sirih 
genggam  pengantin laki-laki adalah  yang  dibawa  untuk  isterinya, 
 sedangkan   sirih  
genggam pengantin wanita adalah untuk menyambut suaminya. 
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Di halaman rumah pengantin perempuan, sebelum  sampai ke  atas 
pelaminan, pengantin laki-laki diapit  oleh  dua orang  anak  kecil (gading-
gading) yang  nantinya  bekerja mengipasi  kedua  pengantin.   Pengantin 
laki-laki   yang datang, diarak beramai-ramai dengan aktivitas musikal. 
Sebuah  balai, yaitu bangunan beberapa  kotak  papan, semakin  ke  atas 
semakin kecil (jumlahnya  ganjil),  yang berisi pulut kuning, seekor ayam 
dipanggang, dan  beberapa buah telur yang dibungkus dan dihiasi oleh 
kertas (kertas minyak atau manila), beberapa tepak sirih dan bunga sirih, 
serta uang yang belum diberikan/kekurangannya, dibawa oleh anak  beru di 
barisan bagian depan.  Bagian depan  barisan ini ada beberapa orang 
bersilat untuk menjaga-jaga apabila ada sesuatu gangguan terhadap prosesi 
tersebut.  Pengantin laki-laki di barisan bagian tengah, ditandu di atas 
sebuah kursi--yang mengangkatnya adalah anak beru pihak pengantin laki-
laki.   Pada barisan bagian  belakang,  adalah  kaum wanita   dan  bapak-
bapak--berdasarkan  persepsi   tradisi Melayu  mereka  harus memakai 
pakaian adat Melayu.   Kaum wanita  memakai  baju kebaya panjang,  kain 
 songket,  dan selendang.  Kaum bapak memakai baju teluk belanga, 
 celana panjang,  dan kain  samping  serta  memakai  peci  (tutup kepala). 

Di  depan  pintu  masuk  pekarangan  rumah  pengantin wanita, telah 
menunggu dan berjaga-jaga beberapa anak beru pihak  pengantin  wanita.  
Selembar kain  panjang  ataupun seutas  tali yang berbunga direntangkan 
mereka,  sehingga rombongan pengantin laki-laki tidak dapat masuk.  
Kelompok prosesi  pihak pengantin laki-laki berhenti,  tidak  dapat berjalan 
masuk,  karena ditahan oleh  kelompok  pengantin wanita.   Peristiwa 
penahanan prosesi  kelompok  pengantin laki-laki  oleh kelompok 
pengantin wanita ini, secar  adat disebut  dengan  gatang-gatang) (yang 
merupakan  hak adat anak beru). 

Dengan pura-pura marah, sambil menggertak, anak  beru pihak  laki-
laki maju menghadap mereka dan  bertanya  apa sebabnya  arak-arakan  ini 
tidak boleh masuk.   Anak  beru perempuan hanya tertawa saja, kain 
penghambat jalan  tetap tidak dibuka, dan salah satu di antara mereka 
berkata: 
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Tuan-Tuan,   adat  diisi,  lembaga  dituang.    Dimana ranting  dipatah, 
 di situ air  disauk,  dimana  tanah dipijak,  di  situ langit dijunjung,  siapa 
 melanggar akan dilanggar, penyelesaian hanya diperoleh jika adat 
dipenuhi. 

 
Maka  terjadilah pertengkaran yang “dibuat-buat"  dan tawar-menawar 

tentang penyelesaian adat.  Akhirnya  pihak pengantin  laki-laki membayar 
uang  batang-batang  sebesar seperempat   mahar,    Setelah  uang   batang-
batang   ini dipenuhi,  kain penghalang (dapat juga  disebut  pengalang 
pintu) ini dibuka, dan prosesi rombongan pihak  pengantin laki-laki 
 diteruskan.  Oleh pihak pengantin  wanita,  di depan  pintu pekarangan 
telah disediakan tiga orang  untuk mengangkat  pengantin  laki-laki dan 
 kedua  gading-gading sampai  ke depan pintu rumah pengantin wanita,  di 
 tempat inilah mereka diturunkan. Di  depan  pintu telah menanti  pula 
 beberapa  impal  (anak  laki-laki  dari  saudara ibu  yang  laki-laki  atau 
kemanakan.  Mereka berhak atas adat hempang pintu sebanyak seperempat 
 mahar.   Sebelum uang adat  tersebut  dibayar, pengantin laki-laki tidak 
dibenarkan masuk--maka timbullahpertengkaran   yang  juga  "dibuat-
buat".    Pihak   impal pengantin wanita ini berkata: 
 

Datuk-Datuk yang kami muliakan,  
Tinggilah terbang burung kenari, 
Hinggap kelana di atas dahan, 
Apakah maksud datang kemari, 
Adat yang mana tuan bawakan. 
Impal larangan menghempang pintu, 
Bahu membahu berbanjar-banjar, 
Menuntut bagian adat dahulu, 
Rela berkorban kalau dilanggar. 

 
Pihak pengantin laki-laki pun menjawab sebagai berikut. 
 

Datuk-Datuk  yang handalan, serta keluarga  yang  kami muliakan, 
Tatkala dulu burung terbang, 
Panji sudah kita tanamkan, 
Orang kini mendapatkannya, 
Tatkala dulu kami datang, 
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Janji sudah kita simpulkan, 
Sekarang kami menepatinya. 
 
Sudah terkembang payung adat, 
Sudah tersusun pulut balai, 
Sudah beriring bunga sirih, 
Disambut dengan tepung tawar, 
 
maka itu: 
Kami datang membawa adat, 
Hempang pintu minta diurai, 
Inilah uncang orang yang letih, 
Hak impal seperempat mahar. 

 
Pihak pengantin wanita pun menyambutnya. 
 

Sudah terdinding kain tabir, sudah terbentang  langit-langit,  sudah 
 terbentang tikar ciau,  sudah  berdiri pelaminan,  sudah  tersimpuh 
mempelai  puteri,  hutangadat telah dibayar, hutang letih ditepung tawar, 
 kain hempang  kami  turunkan, silahkan pengantin  masuk  ke dalam. 

 
Hempang pintu telah dibuka, pengantin laki-laki serta rombongan 

masuk ke ruangan tengah, dipimpin oleh anak beru perempuan  pihak 
pengantin laki-laki.  Kaum  bapak  tidak boleh  masuk, melainkan duduk di 
ruangan  depan.   Setelah berada   di  ruangan  tengah,  pengantin   laki-laki 
dan rombongan  (terdiri  dari kaum ibu)  ditahan  lagi--karena belum 
membayar  adat, yaitu  penahanan  tabir  pendinding pelaminan yang 
dijaga oleh anak beru pihak perempuan.  Dan pada saat ini terjadi lagi 
"pertengkaran."  Apabila  pihak pengantin    laki-laki   membayar   uang  
adat    sebesar seperdelapan   mahar,  maka  dibukalah  tabir   pendinding  
pelaminan. 

Setelah  itu  pengantin laki-laki  menuju  pelaminan, tetap  antara  dua 
sampai tiga  meter  kembali  berhenti, karena  tikar dan kain belum 
dibentangkan,  untuk  menjadi tempat  berjalan  pengantin.  Tikar tersebut 
dijaga  oleh saudara-saudara  ibu  pengantin  wanita.   Pada  saat  ini 
saudara-saudara  ibu pengantin wanita mempunyai  hak  adat yang  disebut 
kembang tikar dan pihak pengantin  laki-laki harus membayar 
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seperdelapan mahar lagi.  Setelah  dibayar,  maka  tikar  pun 
 dikembangkan--dan  pengantin laki-laki  dibawa ke pelaminan.  Sebelum 
menginjakkan tikar, terlebih dahulu   menginjakkan   sebuah   talam 
  sebagai   lambang membersihkan kaki.    Setelah   selesai 
   didudukkanlah pengantin tersebut pada kursi pelaminan, di sebelah 
 kanan pengantin perempuan, yang dari semula telah duduk di kursi 
pelaminan.   Pada saat ini, wajah pengantin  wanita  masih ditutupi  dengan 
kipas, dipegang oleh isteri dari  saudara laki-laki dari pengantin wanita. 

Maka   pihak  laki-laki  dan  hadirin   yang   saling bertanya-tanya, 
pertengkaran "berpura-pura" pun  terjadi.  Pihak  pengantin  wanita 
menyatakan bahwa  hak  adat  yang terakhir belum dipenuhi, yakni 
membayar seperdelapan mahar lagi,  untuk  hak  adat  hempang  kipas.  
Setelah   mahar diberikan, maka kipas yang menutupi wajah pengantin 
wanita dibuka--dan  hadirin  dapat  melihat  kedua  pengantin  di 
pelaminan.  Sirih  genggam  kedua   pengantin   tersebut ditukarkan.   Pada 
 sisi kiri dan kanan  pengantin,  duduk orang  yang menjaga dan mengatur 
masing-masing pengantin.  Maka bersandinglah kedua mempelai beberapa 
lama,  dikipasi oleh  kedua anak gading-gading dan  dilihat  beramai-ramai 
oleh  sanak keluarga, tetangga, handai tolan, dan  segenap yang hadir. 

Di  atas  tangga  pelaminan  sebelah  bawah  terletak sebuah tepak 
sirih, yaitu simbol menyambut mereka  datang.  Balai  pulut  yang dibawa 
oleh pihak  pengantin  laki-laki diletakkan  sejajar  dengan balai pulut 
 pihak perempuan.  kemudian  kedua pengantin ditepungtawari Menurut 
Lah Husni telah menjadi adat kebiasaan pula, bahwa  puak Melayu 
memakai tepung tawar  pada  beberapaupacara dan kejadian-kejadian 
penting, seperti perkawinan,  pertunangan,  khitanan,  seseorang  yang 
 kembali dengan selamat  dari suatu perjalanan,  atau  terlepas dari 
 marabahaya,  atau mendapat rahmat dari  Tuhan  di luar  dugaannya.  
Menurutnya istilah tepung  tawar  ini berasal  dari kata tampung tawar 
yang maknanya   tangan menampung penawar (obat).  Susunan  tepung 
 tawar yang biasa  digunakan oleh masyarakat Melayu, secara umum terdiri 
dari tiga bagian pokok: (1) ramuan penabur yang terdiri dari: a.  beras 
 putih yang  melambangkan kesuburan;  b.  beras  kuning  yang 
melambangkan kemuliaan dan kesungguhan; c. bertih  yang 
melambangkan perkembangan, d. bunga rampai yang  melambangkan 
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keharuman nama, e. tepung beras yang melambangkan kebersihan hati; (2) 
ramuan rinjisan yang terdiri dari daun kalinjuhang (silinjuhang; tangkai 
dan daun pohon pepulut (sipulut);  daun gandarusa atau daun sitawar; daun 
jejerun  (jerun-jerun); daun sepenuh; daun sedingin; dan pohon dan akar 
sembau.(3) perdupaan yang terdiri dari kemenyan atau  setanggi yang 
dibakar--yang dapat diartikan doa kepada yang Maha Kuasa. (1977:74-79), 
oleh  sanak  keluarga dari kedua belah pihak.  

Acara  berikutnya, setelah tepung tawar adalah  makan nasi  hadap-
hadapan--yaitu  segala  macam  "hiasan"   yang dihadapkan kepada kedua 
pengantin serta hadirin dari kedua belah pihak yang dihormati atau 
dituakan.  Kesemua  hiasan tersebut  terbuat dari makanan.  Yang pertama 
adalah  nasi  
sulang-sulangan--maksudnya  agar  kedua  pengantin  saling tolong 
menolong.   Lalu  saling  memberikan  minuman  dan keduanya saling 
berlomba mengambil hidangan berupa  seekor ayam  yang telah dimasak, 
dimasukkan pada tempat  tertentu (kotak)  ditimbuni dengan nasi minyak 
(lemak), yaitu  nasi yang dimasak dengan santan kelapa).  Di atas nasi 
tersebut dihiasi  bunga-bungaan yang terbuat dari  buah-buahan  dan  
sayur-sayuran. 

Dalam  falsafah adat Melayu, kegiatan  ini  merupakan suatu  ikatan 
lahir dan batin antara kedua  mempelai  dan keluarganya--karena pada 
mulanya mereka (kedua  pengantin) tidak saling kenal.  Berbeda dengan 
zaman sekarang, umunya mereka  menentukan  pilihannya sendiri, dan  
saling  kenal sebelum beranjak ke jenjang perkawinan. 

Keesokan  harinya  kedua  pengantin  dihiasi   dengan pakaian 
pengantin  kembali,  untuk   mengadakan   sembah keliling yaitu untuk 
memperjumpakan keduanya dengan  ayah, bunda, dan kaum keluarga dari 
pihak perempuan yang ada  di rumah tersebut.  Keduanya pun menyembah 
dengan  bergantian dan memberikan cemetuk (hadiah) kepada sanak 
keluarga yang telah   membantu   pelaksanaan   perkawinannya   tersebut.  
Setelah  itu  dilanjutkan dengan acara para  kaum  kerabat memberikan 
nasehat-nasehat kepada kedua pengantin. 
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3.8  Meminjam Pengantin 
Yang datang menjemput pengantin, biasanya tiga  orang anak  beru  

laki-laki dan tiga orang anak  beru  perempuan dari  pihak pengantin laki-
laki. Yang  menemani  pengantin wanita  adalah  tiga  orang  keluarganya 
pula.    Apabila rombongan  pengantin  sampai  ke  rumah  mertua 
pengantin wanita,  maka kedua pengantin mencuci kaki di dekat  pintu 
rumah, dilakukan  di atas talam.  Lalu  pengantin  wanita diperlihatkan 
 beberapa bahan  baku  makanan  yang  telah disiapkan  oleh pihak 
pengantin laki-laki, seperti:  asam, garam, beras, dan lesung batu.  
Tujuannya adalah pengantin wanita telah menjadi bagian dari keluarga 
pihak  pengantin laki-laki  dan dipersilahkan nantinya masak  seperti  yang 
dilakukan di rumahnya sendiri. 

Pada  saat  ini salah satu  dari  keluarga  pengantin laki-laki  berkata: 
"Inilah beras, asam, garam  di  rumah mertua;  kalau  datang  sekali  lagi, 
jangan   malu-malu, masaklah   sendiri."    Kata-kata  itu   diartikan   bahwa 
pengantin   perempuan  harus menganggap  sebagai  rumahnya sendiri.  
Apabila  ia  ingin  memasak  atau   mengerjakan pekerjaan lainnya jangan 
ragu-ragu dan malu-malu. 

Di  rumah pihak pengantin laki-laki, kedua  pengantin didudukkan 
juga di atas pelaminan dan ditepungtawari  oleh keluarga pihak pengantin 
laki-laki.  Setelah itu  diadakan sembah  keliling seperti yang dilaksanakan 
di rumah  pihak pengantin wanita. Setelah  tiga malam berada di rumah 
pengantin  laki-laki,   dan  adat-istiadat  telah  dijalani,  maka   kedua 
pengantin  baru diantar kembali pulang ke  rumah  keluarga pengantin 
wanita.   Dengan  selesainya   adat   meminjam pengantin   ini,  maka  adat 
perkawinan   telah   selesai dikerjakan--tinggal   kedua   pengantinlah 
  yang paling menentukan dalam mengarahkan perjalanan rumah 
tangganya.     
 
4.   Waktu Penampilan Seni Inai 

Dalam  menyajikan seni inai ada dua unsur yang  tidak dapat 
dipisahkan dalam penampilannya, yakni  unsur  seni tari  dan  musik.  
Apabila penampilan seni  inai  tersebut dilakukan secara terpisah, maka 
unsur seni tari tak  dapat disebut  sebagai  tari inai (dalam  konteks  upacara 
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 inai dalam perkawinan  tradisional Melayu).   Sedangkan  unsur musik 
dapat saja berjalan dengan diiringi gerakan silat. 

Kesenian   inai   ditampilkan  khusus   pada   upacara perkawinan 
Melayu Sumatera Timur, di saat pengantin wanita disandingkan  di  atas 
pelaminan  sehari  sebelum  upacara secara  adat  dimulai.   Pengantin 
wanita duduk  di  atas  pelaminan  untuk  ditepungtawari  oleh  pihak 
 orang   tua pengantin  wanita  serta kerabat  tetangga  yang  dianggap 
orang tua.Upacara malam  berinai yang  dimeriahkan  oleh  seni inai, 
 gambus,  dan bordah, biasanya  hanya  dilakukan  di rumah pengantin 
wanita.  Biasanya sebelum ditampilkan tari inai,  terlebih  dahulu 
ditampilkan tari pedang  dan  tari piring.  Di rumah pengantin pria tidak 
diadakan keramaian, hanya saja menurut adat resam diadakan acara tepung 
 tawar dan  dilanjutkan pemasangan inai ke kuku jari-jari  tangan dan 
 kakinya,  oleh teman-teman dekatnya.   Pada  upacara malam  pengantin 
 pria  tidak dibenarkan  hadir  di rumah pengantin  wanita.  Menurut 
penjelasan Tok Poncil  Jauhari (narasumber), ini merupakan larangan, 
karena menurut  adat Melayu khususnya di Desa Nagur Kecamatan 
Tanjung  Beringin Bedagai,  jika larangan  tersebut  tidak  dipatuhi   akan 
mendatangkan   marabahaya  yang tidak   diinginkan,   dan masyarakat 
setempat akan mencela keluarga pihak perempuan bahwa  si calon 
pengantin pria tidak mempunyai adat  sopan santun. 

Menurut keterangan mereka, malam inai dapat dilakukan selama  tiga 
malam, yang dibagi  menjadi:  malam  pertama disebut malam inai curi, 
malam kedua inai adat, dan  malam ketiga  inai  besar.  Inai curi berarti 
pengantin  diberi inai oleh teman-temannya sewaktu pengantin tidur, 
sehingga tidak ketahuan.  Pada malam berinai adat, pengantin wanita 
dihiasi, didandani, dan didudukkan di atas pelaminan  yang dihadiri oleh 
sanak keluarga, tetangga, dan kerabat, untuk ditepungtawari  oleh 
 beberapa orang yang  berhak  menurut adat. Yang  berhak ini adalah 
kelurga  pengantin wanita, seperti  kedua orang tuanya, kakek dan 
neneknya,  paman dan bibinya,   pengetua  adat,   dan   yang   sejajar 
kedudukannya dengan yang disebutkan di atas. 

Lalu dilanjutkan dengan penampilan tari inai, gambus, dan   bordah.  
Setelah  selesai  penampilan  tari   inai, pengantin  wanita diberi inai pada 
kuku  jari-jari  tangan dan kakinya oleh kedua orang tuanya, keluarga, 
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teman-teman dekatnya  (khususnya  wanita).  Setelah acara  demi  acara 
ditampilkan,   maka  pengantin  wanita  dibawa  masuk   ke kamarnya 
untuk berinai yang sebenarnya, yang juga  disebut malam berinai besar 
(Rais, 1983:40).   
 
5.  Pemakaian Properti 

Properti  adalah  suatu alat atau  benda  yang  dapat dilihat  dan 
menempati dimensi ruang.   Istilah  properti sering  dipergunakan pada seni 
tari.  Pada umumnya,  dalam suatu tari properti berfungsi sebagai 
pelengkap saja, atau juga sebagai alat pendukung gerak tari tersebut.  
Properti tersebut sering  dipakai  sebagai nama  atau  judul  dari sebuah 
 tari, misalnya properti payung untuk tari  payung, properti piring untuk tari 
piring, keris untuk tari keris, begitu juga selendang, kipas, lilin, dan 
lainnya. Properti yang digunakan pada tari inai etnis  Melayu Pesisir 
 Timur  Sumatera Utara, umumnya memakai  dua  buah piring  kecil 
 (misalnya piring untuk tempat kue)  dan  di bagian tengahnya dilengketkan 
masing-masing sebatang lilin  kecil,  di pinggiran piring tersebut diletakkan 
daun  inai yang  telah ditumbuk  halus dicampur  dengan  gambir  dan 
kapur. 

Seorang penari masing-masing memegang dua buah piring untuk  
tangan  kanan  dan  kiri.   Khususnya  di   daerah penelitian  penulis,  di  
Desa  Nagur  Kecamatan   Tanjung Beringin  Bedagai, Kabupaten Deli 
Serdang,  properti  yang dipergunakan disebut rumah inai.  Rumah inai 
terbuat  dari sebatang  kayu kapuk (kabu-kabu), karena kayu ini  relatif 
ringan, sehingga jika dipegang oleh kedua jari-jari tangan 
tidak membutuhkan tenaga yang besar, sehingga mudah  pula digerak-
gerakkan  (dimainkan).   Pada  keempat  sisi  kayu tersebut  dilengketkan 
daun bunga cempaka (kantil) dan  di sela-sela  daun  tersebut, daun inai 
yang telah  ditumbuk halus  dilekatkan  pada rumah inai yang  telah 
 dilubangi.   Sedangkan  lilin  kecil dilengketkan di  atas  rumah  inai (yang 
 telah dilubangi  sesuai  dengan  besarnya  lilin).  Dahulu   kala  (sebelum 
kemerdekaan  Indonesia)   menurut narasumber,  lilin dibuat dari sarang 
lebah yang  dibentuk seperti  lilin.   Pada  masa  sekarang  ini, 
 dipergunakan lilin, karena mudah didapat.  Rumah inai yang terdiri dari 
daun  cempaka, saat kini sering  pula  digantikan  dengan kertas manila. 
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6.   Kostum Penari dan Pemusik 

Pakaian  merupakan bahan pelengkap kebutuhan  manusia yang 
berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari keadaan panas  maupun 
dingin.   Pakain  yang  dimaksud   bukanlah pakaian  sehari-hari, 
melainkan pakaian yang khusus  untuk kepentingan  upacara.   Kostum 
 yang  dipakai penari  dan pemusik   pada  upacara  inai,  biasanya 
 memakai   kostum pesilat,  berwarna  hitam atau  warna  lainnya.  
 Biasanya pakaian antara penari dan pemusik dibedakan oleh  warnanya 
saja.Pakaian yang dianggap pakaian tradisi etnis Melayu di kawasan  ini, 
 khususnya pakaian pria, biasanya  ada  dua macam:  baju gunting Cina dan 
kecak musang.  Baju gunting Cina   pada  bagian  lehernya  tidak 
  berkerah,   umumnya berkancing tiga buah di tengahnya, dan berlengan 
 panjang.  Baju  kecak musang lehernya memakai  kerah  tegak  (kerah 
Shanghai) berkancing tiga buah di tengah (tidak sampai  ke bawah) juga 
berlengan panjang. 

Pakaian  yang  dipakai oleh penari dan  pemusik  inai terdiri  dari: (1)  
Baju gunting Cina dengan  celana  yang longgar; (2) destar yanitu kain 
yang dilapisi kain  kertas yang dihiasi manik-manik, berbentuk segi tiga 
diikatkan di  kepala;  (3) Sesamping yaitu kain sarung (seperti  songketatau 
 pelekat) yang diikatkan di  pinggang--dapat  dibentuk segitiga  atau 
 sejajar,  tepatnya di  atas  lutut  (tidak sampai mata kaki). Bahan  yang 
dipilih jenis kain satin yang lembut  dan mengkilat,  agar memperlancar 
gerakan-gerakan  penari dan pemusiknya.   Untuk  penari,  warna  yang 
 dipilih   lebih "menyala" dibanding warna pakaian  pemusiknya.  
 Misalnya merah,  kuning, hijau, dan sebagainya, disesuaikan  dengan 
kehendak penari, pemusik, dan kelompoknya. 
 
7.    Tari 

Tari inai dalam upacara perkawinan dalam adat melayu Sumatera 
Timur dipertunjukan pada saat malam hari.  Tari ini mengandung makna 
religius.  Gerak-gerik tarian adalah mengakomodasikan gerak-gerik fauna 
atau kejadian-kejadian alam, sesuai dengan konsep budaya Melayu 
kembali ke alam semula jadi.  Adapun jenis geraknya terbagai ke dalam 
dua belas macam, sebagai dijelaskan berikut ini. 
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(1) Lelo sembah, gerakan  ini  adalah duduk bersimpuh, torso  tegak, 
kedua tangan  disatukan  (sikap  sembah),  hitungan  satu   kali delapan, 
pada hitungan delapan tangan kanan ditarik  dari bawah,  jari-jari  tangan 
kiri lurus ke atas,  lalu  kedua tangan membuat gerakan menyilang. 

(2) Ular todung membuka lingkar, hitungan satu kali delapan, kedua 
tangan dibawa ke  kanan, jari-jari  tangan kiri ke atas, kanan ke bawah.  
Hitungan tujuh  dan delapan, tangan kanan dan tangan kiri  disilang dan 
diputar.   Hitungan  satu  kali  delapan,  dibawa  ke samping kiri, proses 
gerakan tangan sama seperti di  atas, tetapi  gerakan  ini dilakukan di 
sebelah kiri,  hitungan satu  kali delapan, dibawa ke depan dada,  hitungan 
 tujuh kali delapan proses gerakan tangan dilakukan dua kali. 

(3) Ular todung meniti riak, hitungan  satu kali delapan, tangan kanan 
dibawa  ke  atas sejajar   dengan  mata.   Hitungan  satu   kali   delapan, 
mengambil  rumah inai.  Pada hitungan satu  sampai  empat, tangan  kanan 
mengambil  rumah  inai  dari  arah   kanan.  Hitungan  lima  sampai  
delapan, dibawa  ke  atas  sambil diputar,  hitungan  satu kali delapan, 
dibawa  ke samping kanan,   dan  rumah  inai  dimainkan  di  samping 
kanan. Hitungan satu  kali delapan, dibawa ke samping  kiri  dan 
dimainkan  (dengan  gerakan tangan).  Pada  hitungan  satu kali  empat, 
tangan kiri mengambil rumah  inai.   Hitungan lima  sampai delapan, kedua 
inai dimainkan ke depan  dada.  Hitungan  satu kali delapan, rumah inai 
dibawa ke  samping kanan, lalu dimainkan dengan kedua tangan.  Hitungan 
 satu kali delapan, dibawa lagi ke samping kiri.  Hitungan  satu kali 
delapan, rumah inai dibawa lagi ke depan dada  dengan proses yang sama. 

(4) Itik bangun dari tidur, hitungan satu kali delapan, lutut kaki kiri 
 mencecah di  lantai  (sikap  berdiri dengan  tumpuan  pada 
 lutut),sedangkan  kaki  kanan  menapak.   Hitungan  tujuh  sampai 
delapan, rumah inai dimainkan dengan tangan. 

(5) Itik berdiri kaki sebelah dan menggamit langit.  Hitungan satu kali 
delapan, kaki kiri diangkat,  kaki kanan  sebagai tumpuan dan arah badan 
berputar  ke  kanan, badan  agak rendah, mata melihat ke atas, sedangkan 
kedua tangan  memegang  rumah inai, sambil badan  berputar  inai juga 
dimainkan.  Hitungan satu kali delapan, digerakkan ke arah  kiri,  gerakan 
ini dilanjutkan  dengan  empat  kali delapan  hitungan, dengan cara 
bergantian dan badan  dalam keadaan rendah. 
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(6) Puting beliung berbalik arah. Hitungan  satu kali delapan, kaki 
kanan dilangkahkan ke  depan, sehingga seluruh badan condong ke kanan. 
 Lutut kanan ditekuk hingga hitungan tujuh sampai delapan,  rumah  inai 
digerakkan dan badan lurus ke depan.  Hitungan  satu kali  delapan,  badan 
berbalik ke  kiri.   Hitungan  tujuh sampai delapan sama dengan gerakan di 
atas.  Hitungan satu kali  delapan,  kaki kanan diangkat, sedangkan  kaki 
 kiri  
menapak inai dan dimainkan.  Hitungan satu  kali  delapan, kaki kanan 
diletakkan, lutut ditekuk hingga seluruh  badan condong  ke  kanan.  
Hitungan tujuh  sampai  delapan  sama dengan gerakan di atas.  Hitungan 
satu kali delapan, badan diputar  ke  kanan,  hitungan  tujuh  sampai 
 delapan sama seperti gerakan di atas.  Hitungan satu kali delapan, kaki 
kanan  diangkat,  lalu badan berputar ke  kanan,  kemudian kaki  kanan 
diletakkan kembali dan digantikan dengan  kaki kiri.  Arah badan berputar 
ke depan, kaki kiri  diletakkan kembali. 

(7) Bonang solai, hitungan  satu kali delapan, langkah maju  dan 
 kedua  
ujung   kaki   jinjit,  hitungan  tujuh   sampai   delapan menggerakkan 
rumah inai. 

(8) Buaya melintang tasik, hitungan  dua kali delapan: hitungan satu 
 kaki  kiri menapak, sedangkan kaki kanan diangkat lurus ke  belakang, 
kaki  kiri  sebagai  tumpuan,  lututnya  ditekuk,  gerakan dilakukan 
bergantian. 

(9) Olang balega, hitungan satu kali delapan, hitungan satu, kaki kanan  
diangkat,  tangan  kanan  dibuka  sejajar  pinggang,  lalu  berputar  180 ke 
arah kanan, kaki kiri  sebagai  tumpuan, hitungan delapan kaki kanan 
menapak sikap kuda-kuda. 

(10) Berokik mengisai bulu. Hitungan  dua kali delapan: hitungan satu 
sampai  dua tangan dibuka, sedangkan badan menghadap ke kiri, hitunga 
dua berbalik arah ke kanan, tangan kiri dilipat, sedangkan tangan kanan 
bersiku, kaki pada hitungan satu masih tetap, hitungan  dua  kaki  kiri 
ditarik ke  belakang  dan  begitu seterusnya. 

(11) Berokik melintas batas. Hitungan satu kali delapan: pada hitungan 
satu sampai empat  kaki  kanan  ditekuk dekat  kaki  kiri,  kaki  kiri sebagai 
  tumpuan,  sikap  badan  agak  membungkuk,   pada hitungan  kedua  kaki 
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berjinjit di  atas  lantai  berjalan seperti berlari-lari kesil lima sampai enam, 
dan  hitungan tujuh  sampai delapan kaki kanan diangkat kembali,  proses  
gerakan tangan tetap dilakukan. 

(12) Sembah akhir. Kaki kiri ditarik ke belakang, lalu lutut 
 dicecahkan  
ke lantai.  Kaki kiri juga disentuhkan ke lantai, sehingga  duduk 
 bersimpuh, lalu kedua rumah inai dibawa ke  samping kanan,  sedangkan 
 badan membungkuk.  Hitungan  satu  kali delapan,  bawa ke depan, lalu 
rumah inai  dimainkan  lagi, kedua  inai diletakkan lalu kedua tangan 
disatukan  dengan  
sikap sembah. 
 
8.    Musik 

Alat-alat musik yang dipergunakan untuk mengiringi tari inai, 
biasanya adalah sebagai berikut: (a) dua buah gendang dua sisi yang 
berbentuk barel, kadang disebut dengan gendang silat—atau kadang 
menggunakan gendang rongeng frame drum; (b) sebuah serunai (shawm) 
Melayu;  (c) sebuah tawak-tawak (hand gong); (d) seperangkat calempong 
(canang) yang biasanya etrdiri dari dua buah, diletakkan pada dua utas tali 
yang diikat secara horizontal pada sebuah rak. 

Alat musik yang berfungsi sebagai pembawa melodi adalah serunai, 
sebagai pembawa fungtuatis ritmik adalah  gendang Melayu (gendang 
ronggeng).  Dilihat dari rentak musik yang dipergunakan, berdasarkan 
infromasi adalah irama patam-patam, yang juga terdapat di daerah Karo.  
Irama musik ini juga disebut dengan paporangan (untuk berperang).  
Lagunya disebut dengan Lagu Inai atau Paporangan Selapis, secara 
konseptual berarti lagu dan tari peperangan yang dilakukan oleh seorang 
penyaji. Lagu peperangan ini adalah bertujuan memerangi makhluk-
makhluk halus yang hendak mengganggu jalannya upacara perkawinan, 
khususnya rital malam berinai. 
 
9.    Penutup 
 Dalam aktivitas upacara perkawinan adat Melayu Sumatera Timur, 
khususnya di wilayah penelitian, terjadi tahapan-tahapan pra pernikahan, 
pernikahan, dan pasca pernikahan.  Masyarakat Melayu adalah masyarakat 
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yang bersifat mengutamakan komunikasi verbal dengan penggunaan 
simbol-simbol, yang ditafsirkan oleh masing-masing warganya.  
Perkawinan adalah menjalin hubungan persaudaraan antara dua keluarga 
besar, utamanya dari pihak pengantin lelaki dan wanita. 
 Dalam setiap upacara perkawinan selalu digunakan seni inai, yang 
mencakup aspek tari dan musik.  Tampaknya seni inai adalah salah satu 
sarana pengabsah upacara, dan mentransmisikan atau mengenkulturasikan 
kebudayaan tradisionalnya secara lisan.  Islam juga menjadi hal penting 
dalam penerapan upacara perkawinan dan kesenian inai, yang dikonsepkan 
dalam adat bersendikan syarak—syarak bersendikan Kitabullah. 
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Abstract 
Culturally, Malay society  spreads in Southeast Asia, and their diasporas 
in Oceania and Madagascar.  This paper will  analyze the existence of 
Malay performing art, especially in Malay Peninsula and Sumatra Island 
Indonesia through evolution theory,  and writen in descriptive 
technique.  Malay performing art, can be analyzed throughout the 
music, dance, and theater.  The performing art genre expresses some 
elements: animism, Hinduism-Buddhism, Islam, Western, and 
indigenous elements.  Some genres express multifaceted elements and 
the others are dominated by one era.  It always changed and continued 
through  it’s history, by responding to the world cultural transformation. 

 

1.    Pendahuluan  
Secara kewilayahan ras dan budaya, masyarakat Melayu mendiami 

gugusan kepulauan di Asia Tenggara, mencakup berbagai negara seperti: 
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan sampai ke 
Madagaskar dan kepulauan Oseania.  Selain aspek ras, mereka juga 
memiliki kesamaan di bidang bahasa dan kesenian. Mereka selalu 
dikategorikan sebagai rumpun Melayu.  Namun demikian makna Melayu 
juga kadang dipersempit sebagai ras Melayu yang beragama Islam, 
berbahasa Melayu, dan memakai budaya Melayu.  Makna ini muncul 
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setelah abad ketiga belas, ketika Islam menjadi teras utama dalam 
masyarakat Melayu di Asia Tenggara.  Makna yang demikian, bukan 
berarti inklusif, tidak menghargai perbedaan.  Justru dalam Islam diakui 
perbedaan, yang diatur secara bermartabat dan adil.  Tulisan ini akan 
mengkaji aspek seni pertunjukan (persembahan) dalam Dunia Melayu, 
terutama di Malaysia dan Indonesia, dan juga terhadap mereka yang 
mengaku sebagai orang Melayu dan diakui sebagai orang Melayu dan 
pendukung budaya Melayu. 

Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang dinamis, yang menjujung 
tinggi nilai-nilai universal, kebenaran, keadilan, dan menghormati 
perbedaan.  Masyarakat Melayu sejak mula telah menggunakan empat 
konsep stratifikasi adat: (1) adat yang sebenar adat, (2) adat yang teradat, 
(3) adat yang diadatkan, dan (4) adat-istiadat.  Butir pertama adalah hukum 
alam menurut kewajaran yang ditakdirkan oleh Allah, butir kedua 
berkaitan dengan sistem kepemimpinan, butir ketiga berkaitan dengan 
kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi bagian dari adat, dan butir 
keempat berkenaan dengan aktivitas-aktivitas upacara.  Keempat 
stratifikasi adat Melayu ini, kemudian wajib berasas kepada syariat Islam 
yang dikonsepkan dalam adat bersendi syarak—syarak bersendi 
Kitabullah (ABS-SBK).   
 
2.    Perubahan dan Kontinuitas  
  Perubahan  dan  kontinuitas seni pertunjukan Dunia Melayu 
 mengikuti era-era animisme atau pra-Islam, Islam, Barat, dan masa 
kemerdekaan.  Seni pertunjukan masyarakat Melayu kadangkala kuat 
mengekspresi salah satu masa tersebut.  Adakalanya terjadi percampuran 
atau hibridasi antara unsur-unsur tersebut.  Tentu saja ada juga berbagai 
seni pertunjukan yang tak eksis lagi sekarang ini, karena berbagai seleksi 
budaya, seperti perubahan dan kontekstualisasi.  Atau bahkan tercipta pula 
berbagai genre seni pertunjukan yang baru, baik yang diakibatkan oleh 
adanya proses akulturasi maupun oleh inovasi dari dalam budaya Melayu 
itu sendiri.  Mari kita kaji perubahan dan kontinuitas seni persembahan 
dunia Melayu mengikuti dimensi waktu.  
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2.1  Masa Animisme 
Pada  era  animisme masyarakat  Melayu  umumnya menumpukan 

perhatian  kepeda kebutuhan hidup sehari-hari.   Mereka  meyakini bahwa 
di alam ini semua benda dikuasai  oleh kekuatan-kekuatan ghaib.  
Kemudian mereka melakukan berbagai ritus kepada  kekuatan ghaib 
tersebut.  Selanjutnya, mereka melakukan  enkulturasi  budayanya dengan 
menggunakan berbagai mitos dan legenda.   Melalui ritual  ini, mereka juga 
telah berkativitas tari dan teatrikal.  Mereka selalu mengadakan upacara 
pada siklus musim tertentu.  Unsur-unsur religi animisme yang terkandung 
dalam kebudayaan Melayu dapat  dipantau dalam  penggunaannya  dalam 
masyarakat, seperti  pada pesta panen padi, sebagai rasa terima kasih 
kepada kuasa-kuasa  ghaib, yang telah mengkaruniai hasil  yang  melimpah 
ruah.   

Menurut Nasaruddin (2000) ritual animisme (primitif) terdapat pada 
masyarakat Melayu lama, terutama di kalangan orang asli di Malaysia, 
seperti pada kelompok masyarakat  Temiar, Senoi, Semai, Jakun,  Iban, 
Dayak,  dan Mahameri.  Umumnya ritual yang mereka lakukan adalah 
untuk memahami  alam sekitarnya  dan memuja roh-roh.   Salah satu 
 contoh ritual tersebut adalah tari balai raya pada masyarakat  Mahameri 
yang merupakan bagian perayaan dari hari moyang, yaitu hari ulang tahun 
roh-roh.  Pada tarian ini, topeng mewakili berbagai  moyang atau roh dan 
sekali gus berfungsi untuk menghormati roh-roh  ini. Di  Semenanjung 
Malaysia dan Pesisir Timur Sumatera Utara tarian yang mengandungi 
 unsur animisme  ini misalnya pada tari meghadap rebab pada  pertunjukan 
makyong, yang mengindikasikan pemujaan terhadap penguasa tanah 
(jembalang  tanah)--namun telah diislamisasi dengan  kata-kata seperti: 
 "Berkat  La Ilaha Ilallah".  Begitu  juga  dengan tari gebuk, yaitu  tari 
 pengobatan penyakit yang  dianggap  sebagai penyakit keturunan di 
daerah Serdang. 

Pada  masyarakat  Melayu pula dijumpai upacara  memuja  roh, seperti 
yang dilakukan pada saat awal musim menangkap ikan,  para nelayan 
mengadakan ritual main pantai yang tujuannya untuk mendapat restu para 
makhluk halus di laut untuk  menjaga  keselamatan mereka saat 
menangkap ikan di laut.  Begitu  juga  dengan  para petani, pada saat usai 
panen mereka mengadakan persembahan seperti  makyong  dan wayang 
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kulit, yang tujuannya  adalah  berterima kasih  kepada  penguasa hutan.  
Unsur-unsur upacara  tradisional animisme ini mengalami kontinuitas 
dalam tari Melayu seperti saat membuka dan menutup panggung yang 
menggunakan berbagai upacara.  Unsur-unsur  animisme ini, pada masa 
sekarang masih ada  yang hidup,  namun biasanya diselaraskan dengan 
 ajaran-ajaran  agama Islam. 
 
2.2 Masa Pengaruh Hindu  

Selain  itu terdapat pula seni persembahan yang diadun (diracik) dari 
budaya Hindu.   India dengan agama  Hindu masuk ke dalam kehidupan 
etnik Melayu  pada abad pertama  dan kedua Masehi, yang dibawa  oleh 
para penyiar agamanya atau pedagang.  Selanjutnya pada abad  kedelapan 
 belas, ketika Penang menjadi basis koloni Inggeris di Semenanjung  Mela-
ka, daerah ini tunduk ke Madras di India Selatan, sehingga banyak pegawai 
dan serdadu sepahi orang India yang bekerja pada pemerintah Inggeris 
bertugas di Penang dan Singapura (Sinar 1986:17). 

Menurut  Hall  (1968:12) hubungan antara  orang-orang  India dengan 
orang-orang Asia Tenggara telah lama terjadi, sejak  zaman prasejarah.  
Daerah Asia Tenggara merupakan bagian yang  penting dari route 
perdagangan antara India dan  China.   Sumber-sumber kesejarahan dari 
China menyebutkan bahwa masyarakat Melayu  juga memainkan peran 
yang penting dan menjadi pionir  dalam  hubungan perdagangan ini.  
Pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara  merupakan pelabuhan yang baik 
untuk perdagangan  antara India dan China dan sebagai  tempat 
persinggahan.  Para pedagang atau  pelayar  dari Asia  Tenggara selalu 
berkunjung ke India, Srilangka,  dan  China untuk berdagang langsung. 

Berbagai  unsur budaya India biasanya  diasosiasikan  dengan 
pengaruh India di Asia Tenggara.  Ajaran-ajaran Hindu dan  Budha, dan 
konsep-konsep Hindu di kerajaan, dapat dilihat dengan penggunaan teks-
teks berbahasa Sanskerta, juga penggunaan cerita  filosofis  seperti 
Ramayana dan Mahabrata.   Arsitektur  dan  disain agama  Hindu, serta 
dasar bentuk tarian, diserap dan  digabungkan dengan  unsur-unsur budaya 
 tradisional Nusantara,  dan  terus-menerus berinteraksi. 

Dalam  konteks  seni persembahan pengaruh India  Hindu  ini  tampak 
dengan dipergunakannya berbagai  tokoh  seperti:  Batara  Guru, Wisnu, 
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Syiwa, Brahma.  Begitu juga dengan berbagai teknik  gerak tari seperti 
ancita (menapak pada tumit, bagian depan kaki diangkat), pataka, 
gajahastamudra,  patakamudra,  dandahasta,   karihasta, viciyakaram, dan 
lainnya.  Di Sumatera Utara pada dasawarsa 1930-an terdapat tari yang 
diolah dari unsur-unsur India yang disebut dengan tari chalti, yang 
iramanya kemudian melahirkan dangdut.  Dalam bidang musik pula unsur 
India yang diadun etnik Melayu diantaranya adalah penggunaan tabla, 
gendang keling (mrdangam), harmonium serta gerenek (improvisasi) lagu 
dan tangga nada ala raga (namun diolah sesuai dengan estetika masyarakat 
Melayu). 
 
2.3  Masa Pengaruh Budha 

Unsur  yang didun lainnya  adalah dari budaya Budha.   Kerajaan-
kerajaan  di Asia Tenggara  telah mengadakan kontak dengan  masyarakat 
Budha sekitar akhir  abad  kedua Masehi (Hall  1968:24 dan  Sheppard 
1972:56).  Perdagangan  melalui  laut terjadi  pada  abad  ketiga Masehi.  
Kemudian pada abad kelima dan keenam deskripsi  tentang kerajaan-
kerajaan di Sumatera dan Jawa telah dijumpai pada  tulisan-tulisan di 
China (Hall 1968:38, 40). 

Adanya hubungan antara orang-orang Budha dengan orang Melayu 
dapat  dilihat dari tulisan penulis China yang beragama Budha  I-Tsing, 
yang berkunjung dan menulis tentang Sumatera  tahun  671, 685,  dan 689 
Masehi (Blagden 1899:211-213  dan  Hall  1968:42).  Dalam tulisannya, I-
Tsing  membicarakan tentang suatu negeri yang disebut  dengan Mo-Lo-
Yeu.  Ia tinggal di negeri ini  selama  dua bulan dalam perjalanannya dari 
India ke kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan nasional pertama letaknya di 
Sumatera Selatan.  Kata Mo-Lo-Yeou dalam tulisan ini dapat 
diidentifikasikan sebagai Melayu, yaitu  suatu  kerajaan  yang berada di 
Jambi,  di  sekitar tepi  sungai Batanghari (Hall 1964:42). 

Selanjutnya  Sriwijaya merupakan negeri resmi  yang  memeluk 
agama Budha.  Pada akhir abad kesebelas  kepemimpinan  Sriwijaya 
berada  di Palembang  sampai Jambi (Melayu).   Pada akhir  abad ketiga 
belas  Melayu merupakan suatu negeri  di  Sumatera  yang berdiri sendiri. 
Pada saat kepemimpinan Adityawarman (Raja  Kerajaan  Pagaruyung 
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Minangkabau), kerajaan  Melayu disatukan  pada pertengahan abad 
keempat belas. 

Bagian  utara pantai Sumatera Timur dibagi  kepada  beberapa 
kerajaan yang bertipe Hindu dan Budha, termasuk Panai  (Tapanuli 
Selatan) dan Aru di Besita (Sinar 1971:19).  Kebanyakan kerajaan di  sini 
merupakan  bagian dari kerajaan  Sriwijaya,  pada  awal perkembangan 
Budha  di Sumatera.  Kerajaan  Aru  dijumpai  pada sumber-sumber 
sejarah berbahasa China sejak tahun 1225. 

Berbagai unsur Budha wujud pula dalam seni persembahan Melayu.  
Misalnya teater menhora yang diperkirakan berasal  dari Thailand, pada 
berbagai tarinya mengekspresikan budaya Budha.  Di  Sumatera Timur tari 
seperti senandung China atau Inang China juga mengadopsi unsur-unsur 
budaya Budha ini.  Dalam musik unsur Budha (Asia Tenggara) ini dapat 
dilihat dari penggunaan alat musik ching (simbal kecil dari Thailand).   
Begitu juga tangga nada anhemitonik pentatonik (lima nada tanpa jarak 
setengah laras), atau lagu-lagu Melayu yang bertangga nada pentatonik 
kreatif seperti pada lagu Senandung China, Inang China, Tudung Periuk, 
dan lainnya. 
 
2.4  Dalam Peradaban Islam  

Dari  semua pengaruh yang bertapak kuat dalam budaya  Melayu 
adalah peradaban  Islam.  Islam sendiri merupakan  ajaran  dalam bentuk 
wahyu Ilahi.  Dalam keadaan sedemikian, ia  bukan budaya tetapi  wahyu.  
Dalam bentuk aktivitas masyarakat Islam  ia  akan lahir  sebagai sebuah 
peradaban (tamadun) Islam, teramasuk  dalam budaya Melayu.   

Para pedagang Arab telah aktif mengadakan hubungan perdagangan 
dengan orang-orang di kepulauan Nusantara sejak belum  lahir dan 
turunnya agama Islam (Legge 1964:44) dan juga mungkin  para nelayan 
Melayu  telah mengadakan  hubungan  persahabatan  dengan orang-orang 
Arab sebelum datangnya agama Islam.  Setelah lahirnya agama  Islam di 
Timur Tengah, agama ini menyebar secara  luas  di dunia, termasuk ke 
Gujarat dan daerah Barat Laut India. 

Islam yang masuk ke Asia Tenggara diperkirakan melalui  baik 
langsung  dari orang-orang Arab atau dari India.  Masuknya  Islam yang 
berdensitas  padat  ke Asia Tenggara  yang  tercatat dalam sejarah adalah 
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pada abad ketiga belas.  Marco Polo mencatat bahwa tahun  1292 di 
Sumatera Utara telah berdiri kerajaan Islam  yang ernama Perlak (Hill 
1963:8).  Dalam abad-abad ini Islam menyebar ke daerah lainnya.  Pada 
awal abad kelima belas, kerajaan Aru  di pesisir timur Sumatera Utara 
merupakan suatu kerajaan yang  rakyatnya  sebagian besar beragama Islam 
(Coedes 1968:235),  sehingga Islam berpengaruh kuat sejak saat ini. 

Bandar Melaka menjadi pusat perdagangan maritim, sekali  gus 
sebagai pusat  persebaran agama Islam ke  seluruh  kepulauan  di kawasan 
ini. Melaka merupakan bandar yang letaknya strategis  dan tidak  memiliki 
saingan sehingga begitu maju (Sheppard  1972:14).  Penguasa Melaka 
menganut Islam pada awal dasawarsa  abad  kelima belas;  sejak abad ini 
Melaka menjadi pusat dan persebaran  Islam ke seluruh Asia Tenggara 
(Hill 1968:213-214) 

Dalam  konteks  seni tari, Islam  memberikan  kontribusi  ke dalam 
berbagai  jenis  tari, seperti pada  tari  zapin.   Dengan berbagai normanya 
seperti adanya gerak sembah atau salam, gerak ragam-ragam (langkah 
belakang, siku keluang), anak  ayam,  anak ikan,  buang  anak, lompat 
kecil, lompat  tiung,  pisau  belanak, pecah, tahto, tahtim, dan lain-lainnya.  
Begitu juga dengan genre hadrah,  yang menggunakan gerak-gerak 
selepoh, senandung,  ayun, sembah,  dan  lainnya.  Berbagai unsur tari 
sufisme  juga muncul dalam kebudayaan Melayu.  Gerak-gerak simbolik 
seperti alif, mim, ba, merupakan bagian dari tradisi sufi di kawasan ini.  
Dengan  demikian, kontinuitas  dan  perubahan  tari  Melayu mengikuti 
 perubahan internal dalam budaya Melayu  sendiri  atau perubahan 
eksternal dari luar.   Selanjutnya mari kita kaji seni pertunjukan yang 
mencakup: musik, tari, dan teater Dunia Melayu. 
 
3.    Seni Pertunjukan 
 Dalam budaya Melayu, istilah seni pertunjukan kadang juga 
dipadankan dengan istilah seni persembahan.  Di kawasan budaya Melayu 
di Indonesia, lazim digunakan kata seni pertunjukan, sementara di 
Semenanjung Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan lazim digunakan 
kata seni persembahan. Makna seni persembahan atau seni pertunjukan 
adalah adanya penampilan seniman seni pertunjukan di tempat tertentu dan 
melakukan komunikasi dengan penonton atau penikmatnya, dengan 
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berdasarkan kepada nilai-nilai budaya yang dianut dan diresapi masyarakat 
Melayu. 
 
3.1 Musik 

Musik adalah salah satu media ungkap kesenian. Kesenian adalah salah 
satu dari unsur kebudayaan unversal. Musik mencerminkan kebudayaan 
masyarakat pendukungnya. Di dalam musik, terkandung nilai-nilai dan 
norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya--baik 
dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk 
yang khas, baik dari sudut struktural maupun genrenya dalam kebudayaan. 
Demikian juga yang terjasi musik dalam kebudayaan masyarakat Melayu. 

Menurut seorang pengamat seni dari Malaysia, Hamzah (1988), 
perkembangan musik Melayu dapat diklasifikasikan kepada sembilan 
bentuk, berdasarkan bentuknya, yaitu (1) musik tradisional Melayu; (2) 
musik pengaruh India, Persia, dan Thailand atau Siam, seperti: nobat, 
menhora, makyong, dan rodat; (3) musik pengaruh Arab seperti; gambus, 
kasidah, ghazal, zapin, dan hadrah; (4) nyanyian anak-anak; (5) musik 
vokal (lagu) yang berirama lembut seperti Tudung Periuk, Damak, 
Dondang Sayang, dan ronggeng atau joget; (6) keroncong dan stambul 
yang tumbuh dan berkembang awalnya di Indonesia; (7) lagu-lagu 
langgam; (8) lagu-lagu patriotik tentang tanah air, kegagahan, dan 
keberanian; (9) lagu-lagu ultramodern yang kuat dipengaruhi budaya 
Barat.  

Sebenarnya pembagian musik Melayu itu di atas secara umum hanya 
terbagi dua bagian yaitu musik tradisional dan musik modern. Empat jenis 
yang pertama adalah musik tradisional dan empat jenis yang kedua adalah 
musik modern. Namun demikian adakalanya kita sulit memasukkan satu 
jenis musik ke dalam dua kategori besar itu, karena asal-usulnya tak dapat 
lagi dikenali lagi. Namun tujuan kategorisasi ini dilakukan supaya kita 
mudah melihat jenis musik dalam konteks budaya Melayu.  

Pertunjukan musik tradisional mengikuti aturan-aturan tradisional. 
Pertunjukan ini, selalu berkaitan dengan penguasa alam, mantera (jampi) 
yang tujuan menjauhkan bencana, mengusir hantu atau setan. Musik tradisi 
Melayu berkembang secara improvisasi, berdasarkan transmisi tradisi oral. 
Setiap musik mempunyai nama tertentu dan alat-alat musik mempunyai 
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legenda asal-usulnya. Pertunjukan musik mengikuti aturan dan menjaga 
etika permainan.  

Nyanyian hiburan sambil kerja (working song) atau dalam konteks 
bekerja juga terdapat dalam kebudayaan Melayu. Musik seperti ini 
biasanya dilakukan dalam rangka bercocok tanam, bekerja menyiangi 
gulma, menuai benih, mengirik padi, menumbuk padi sampai menumbuk 
emping. Begitu juga dengan nyanyian sambil bekerja di laut, yang dikenal 
dengan sinandung nelayan atau sinandung si air yang dijumpai di kawasan 
Asahan dan Labuhanbatu.  

Akulturasi dengan kebudayaan luar menjadi sebuah fenomena yang 
menarik dalam budaya Melayu. Dalam musik tradisional Melayu, berbagai 
unsur musik asing mempengaruhi perkembangannya baik dari alat-alat 
musik maupun nyanyian. Pengaruh itu misalnya dari India, China, Timur 
Tengah, dan Barat. Unsur-unsur musik yang datang dari Indonesia juga 
memiliki peran strategis dalam perkembangan musik Melayu di Malaysia, 
misalnya musik gamelan, angklung, talempong, dan lainnya. Berbagai 
musik yang terdapat di Sumatera dan Jawa juga terdapat di Semenanjung 
Malaysia, seperti gambus, keroncong, kecapi, ronggeng, dan sebagainya.  

Hubungan antara rakyat yang diperintah dan golongan yang 
memerintah juga terekspresi dalam seni muaik. Nobat adalah musik yang 
menjadi lambang kebesaran negara dan ada hubungannya dengan struktur 
sosial. Secara etnomusikologis, nobat diperkirakan berasal dari Persia. 
Perkataan nobat berasal dari akar kata naba (pertabalan), naubat berarti 
sembilan alat musik. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu upacara 
penobatan raja-raja Melayu. Nobat yang dipercayai berdaulat telah 
diinstitusikan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad kelima 
belas. Ensambel musik ini dapat memainkan berbagai jenis lagu dan orang 
yang memainkannya dihidupi oleh kerajaan dan disebut dengan orang 
kalur (kalau). Alat-alat musik nobat dipercayai mempunyai daya magis 
tertentu, dan tak semua orang dapat menyentuhnya. Nobat menjadi musik 
istiadat di istana-istana Patani, Melaka, Kedah, Perak, Johor, Selangor, dan 
Trengganu. Alat-alat musik nobat yang menjadi asas adalah: gendang, 
nafiri, dan gong. Namun, serunai, nobat besar dan kecil, dan gendang 
nekara juga dipergunakan.  



Studia Kultura Tujuh 

153 
 

Ensambel gamelan yang berasal dari Jawa, juga menjadi bagian dari 
musik istana di dalam kesultanan-kesultanan Melayu. Pada akhir abad 
kesembilan belas, sudah terdapat kelompok musik gamelan diraja di istana 
Sultan Riau-Lingga dan Pahang. Joget gamelan Lingga tidak mempunyai 
pelindung ketika Sultan Lingga terakhir turun takhta dan pindah ke 
Singapura tahun 1912. Namun ketika Sultan Ahmad dari Pahang wafat 
tahun 1914, puterinya Tengku Mariam yang kawin dengan Sultan 
Sulaiman dari Terengganu membawa musik gamelan ke Terengganu dan 
dinamakan gamelan diraja Trengganu.  

Selain itu, di dalam budaya Melayu dikenal pula ensambel makyong 
yang mengiringi teater makyong. Alat-alat musik yang dipergunakan 
adalah rebab, gendang anak, gendang ibu, gong ibu, gong anak, dan 
serunai. Dalam persembahannya, makyong mempergunakan unsur-unsur 
ritual. Teater ini memiliki lebih dari 100 cerita dan 64 jenis alat musik, dan 
20 lagu. Di antara lagu-lagu makyong yang terkenal adalah Pak Yong 
Muda, Kijang Mas, Sedayung, Buluh Seruan, Cagok Manis, Pandan 
Wangi, dan lainnya.  

Wayang kulit juga memiliki unsur-unsur musik tersendiri, menjadi 
suatu bentuk seni pertunjukan untuk masyarakat ramai. Di antara lagu-lagu 
dalam wayang kulit Melayu yang terkenal adalah lagu Bertabuh yang 
menjadi labu pembuka. Selain itu adalah lagu Seri Rama, Rahwana 
Berjalan, Maha Risi, Pak Dogol, dan lainnya.  

Pada genre pertunjukan main puteri (boneka yang diisi roh) tampak 
adanya unsur magis yang dipandu oleh dukun (bomoh). Genre ini 
mengekspresikan kepercayaan masyarakat Melayu kepada alam-alam 
ghaib, namun dengan asas ajaran-ajaran agama Islam.  

Pada genre hadrah, marhaban, zikir, tampak pengaruh yang diserap 
dari Timur Tengah. Pada genre-genre ini aspek ajaran-ajaran agama Islam 
muncul. Biasanya alat musik yang menjalani asasnya adalah jenis rebana. 
Genre musik seperti ini memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas 
sosial seperti upacara perkawinan dan khitanan, dan khatam Al-Quran.  

Boria adalah sebuah genre musik dan tari yang diperkirakan berasal 
dari Pulaupinang. Pertunjukan boria umumnya dilakukan pada awal 
(tanggal 1 sampai 10) bulan Muharram setiap tahun. Pada saat itu setiap 
kumpulan boria pergi ke suatu tempat yang dianggap sebagai Padang 
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Karbala, dan sebagai tempat penolak bala. Genre musik dan tarian ini 
berhubungan dengan kaum Yazid dari Persia untuk memperingati 
kemenangan mereka dalam perang bersama dengan Hassan dan Hussein 
cucu Nabi Muhammad. Secara historis, boria ini datang bersama orang-
orang Hindustani pada saat Pulaupinang dibuka oleh Inggeris.  

Pengaruh Hindustani lainnya ada pada genre ghazal. Ghazal adalah 
musik Melayu yang kuat dipengaruhi budaya musik Hindustani. Di 
dalamnya terdapat alat musik sarenggi, sitar, harmonium, dan tabla. Orang 
Melayu menerima musik ini karena berkaitan erat dengan fungsi 
keagamaan, lagu-lagunya sebagian besar memuji Allah dan Nabi 
Muhammad. Alat-alat musik Hindustan seperti harmonium dan tabla tetap 
dipergunakan sementara sarenggi digantikan biola; dan sitar digantikan 
gambus, dan ditambah gitar.  

Genre musik lainnya adalah ronggeng atau joget. Musik ini adalah 
hasil akulturasi antara musik Portugis dengan musik Melayu. Musik 
ronggeng terdapat di kawasan yang luas di Dunia Melayu. Genre musik 
dan tari ronggeng adalah seni pertunjukan hiburan yang melibatkan 
penonton yang menari bersama ronggeng yang dibayar melalui kupon atau 
tiket dengan harga tertentu. Tari dan musik ronggeng termasuk ke dalam 
tari sosial yang lebih banyak melibatkan perkenalan antara berbagai 
bangsa. Di dalam seni ronggeng juga terdapat unsur berbagai budaya 
menjadi satu. Hingga sekarang seni ini tumbuh dan berkembang dengan 
dukungan yang kuat oleh masyarakat Melayu, walau awalnya dipandang 
rendah.  

Genre keroncong tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan 
Melayu, yang sangat kuat dipengaruhi oleh tradisi keroncong di Indonesia. 
Awalnya keroncong muncul di daerah Tugu Jakarta, yang merupakan 
musik paduan antara budaya setempat dengan Portugis. Genre musik ini 
menggunakan alat-alat musik Barat, seperti: biola, ukulele, cuk, bas 
akustik, drum trap set, dan lainnya dengan gaya melismatik dan up beat 
yang menghentak-hentak. Lagu-lagu seperti Bengawan Solo, Keroncong 
Moresko,Sepasang Mata Bola, Jembatan Merah, merupakan contoh-
contoh lagu keroncong yang populer di Alam Melayu.  

Komedi stambul adalah hasil pertemuan antara budaya Melayu 
Semenanjung Malaysia dengan Melayu di Indonesia yang berasaskan cerita 
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Arabian Nights. Genre musik ini menyesuaikan unsur-unsur musik Barat 
dan Asia yang menyebabkan dapat menarik minat segenap lapisan 
masyarakat. Pengaruh musik dari Timur Tengah dalam kebudayaan 
Melayu adalah gambus atau zapin.  

Musik Barat populer sejak etnik Melayu dengan budaya Barat sejak 
awal abad keenam belas. Etnik Melayu menyerap genre-genre musik dan 
tari seperti: fokstrot, rumba, tanggo, mambo, samba, beguin, hawaian, 
wals, suing, blues, bolero, dan sebagainya. Rentak jazz dan swing juga 
sangat populer dalam lagu-lagu Melayu.  

Dikaji dari aspek historis, maka musik Melayu dapat diklasifikasikan 
kepada masa-masa: Pra Islam; Islam, dan Globalisasi. Untuk masa Pra-
Islam terdiri dari masa: animisme, Hindu, dan Budha.   Masa Pra-Islam 
yang terdiri dari lagu anak-anak: lagu membuai anak atau dodo sidodoi; si 
la lau le; dan lagu timang. Lagu permainan anak yang terkenal 
tamtambuku. Musik yang berhubungan dengan mengerjakan ladang terdiri 
dari: dedeng mulaka ngerbah, dedeng mulaka nukal, dan dedeng padang 
rebah. Musik yang berhubungan dengan memanen padi; lagu mengirik padi 
atau ahoi, lagu menumbuk padi, dan lagu menumbung emping. Musik yang 
bersifat animisme terdiri dari: dedeng ambil madu lebah (nyanyian pawang 
mengambil madu lebah secara ritual), lagu memanggil angin atau 
sinandong nelayan (nyanyian nelayan ketika mengalami mati angin di 
tengah lautan), lagu lukah menari (mengiringi nelayan menjala ikan), dan 
lagu puaka (lagu memuja penguasa ghaib tetapi pada masa sekarang telah 
diislamisasi). Selain itu dijumpai juga lagu-lagu hikayat, yang umum 
disebut syair. Terdapat juga musik hiburan: dedeng, gambang, musik 
pengiring silat, musik tari piring/lilin/inai.  

Pada masa Islam, 'musik-musik' pada masa ini di antaranya adalah 
azan (seruan untuk shalat), takbir (nyanyian keagamaan yang 
dipertunjukkan pada saat Idul Fitri dan idhul Adha), qasidah (musik pujian 
kepada Nabi), marhaban dan barzanji (musik yang teksnya berdasar kepada 
Kitab Al-Barzanji karangan Syech Ahmad Al-Barzanji abad kelimabelas). 
Di samping itu dijumpai pula barodah (seni nyanyian diiringi gendang 
rebana dalam bentuk pujian kepada Nabi), hadrah (seni musik dan tari 
sebagai salah satu seni dakwah Islam, awalnya adalah seni kaum sufi), 
gambus/zapin (musik dan tari dalam irama zapin yang selalu dipergunakan 
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dalam acara perkawinan), dabus (musik dan tari yang memperlihatkan 
kekebalan penari atau pemain dabus terhadap benda-benda tajam atas ridha 
Allah), dan sya'ir (nyanyian yang berdasar kepada konsep syair yaitu teks 
puisi keagamaan) dan lain-lain.  

Pada masa pengaruh Barat terdapat musik dondang sayang (musik 
dalam tempo asli 8/4 iramanya lambat yang awalnya adalah untuk 
menidurkan anak, dan kemudian menjadi satu genre yang terkenal terutama 
di Melaka), ronggeng dan joget (tari dan musik sosial yang mengadopsi 
berbagai unsur tari dan musik dunia, dengan rentak inang, joget, dan asli), 
pop Melayu (yaitu lagu-lagu Melayu yang digarap berdasarkan gaya musik 
kontemporer Barat). Pengaruh Barat ini dapat dilihat dengan 
ditubuhkannya kumpulan-kumpulan kombo atau band yang terkenal di 
antaranya band Serdang dan Langkat di Sumatera Timur. Dengan 
demikian, genre musik Melayu sebenarnya adalah mencerminkan aspek-
aspek inovasi seniman dan masyarakat Melayu ditambah dengan akulturasi 
secara kreatif dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Masyarakat 
Melayu sangat menghargai aspek-aspek universal (seperti yang dianjurkan 
dalam Islam), dalam mengisi kehidupannya.  
 
3.2  Tari 
 Tari adalah salah satu media ungkap seni, yang mengekspresikan 
budaya masyarakatnya.  Dalam tari terdapat dimensi ruang, waktu, dan 
tenaga.  Tari adalah ekspresi semangat manusia yang berdasarkan kepada 
gerak-gerik yang menarik—bisa sebagai mimesis gerakan alam sekitar 
(flora dan fauna), atau juga gerakan yang berasal dari jiwa seniman 
penarinya.  Perkembangan tari sering didasari oleh faktor akulturasi karena 
pengaruh budaya luar atau juga oleh faktor inovasi sebagai kreativitas dari 
budaya itu sendiri.  Demikian juga yang terjadi para tari dalam kebudayaan 
Melayu. 

Seni  tari dalam kebudayaan Melayu mencakup ide,  aktivitas, maupun 
artifak.   Seni tari  mengekspresikan  kebudayaan  secara umum.  Seni tari 
juga mengikuti norma-norma yang digariskan  oleh adat  Melayu.  
Berbagai gerak mencerminkan halusnya  budi  orang-orang Melayu, yang 
menjadi bagian integral dari diri sendiri maupun alam  sekitar, seperti yang 
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tercermin dalam ungkapan Melayu: “Kembali ke alam semula jadi.”    Hal 
ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep tari dalam budaya Melayu. 

Konsep tari dalam budaya Melayu biasanya diungkapkan melalui 
beberapa istilah yang mengandung makna denotasi atau konotasi tertentu.  
Menurut Sheppard, konsep tentang tari dalam budaya  Melayu, diwakili 
oleh empat terminologi yang memiliki arti yang  bernuansa, yaitu: tandak, 
igal, liok, dan tari, perbedaan  maknanya ditentukan  oleh  dua  faktor, 
yaitu: (1) penekanan  gerak  yang dilakukan anggota tubuh penari dan (2) 
tekniknya.  Tandak  selalu dikaitkan  dengan gerakan langkah yang 
dilakukan oleh  kaki; igal gerakan  yang seacar umum dilakukan  oleh 
tubuh  (terutama  pinggul) liok  atau liuk teknik menggerakkan badan ke 
bawah danm  biasanya sambil miring  ke  kiri  atau ke kanan, gerakan  ini 
 sering  juga disebut dengan melayah; dan tari selalu dikaitkan dengan 
 gerakan tangan, lengan, dan jari jemari dengan teknik lemah gemulai. 

Selaras  dengan pendapat Sheppard yang banyak  mengkaji 
 keberadaan tari di Semenanjung Malaysia, maka Tengku Lah Husni dari 
Sumatera Utara, mengemukakan bahwa secara taksonomis, tari Melayu 
Pesisir  Timur Sumatera Utara, dapat dsiklasifikasikan  ke  dalam tiga 
konsep  gerak: (1) tari, yaitu gerak  yang  dilakukan  oleh lengan  dan jari 
tangan; (2) tandak, yaitu gerak yang  dilakukan oleh  wajah, leher, lengan, 
jari tangan, dan kaki; dan (3)  lenggang yang berupa gerakan lenggok atau 
liuk pinggang dan badan yang disertai ayunan tangan dan jari. 

Menurut  Goldsworthy  tari-tarian Melayu  didasarkan  kepada adat-
sitiadat,  dan  dibatasi oleh pantangan adat.   Para  penari wanita disarankan 
untuk menjaga kehormatan dan  harga  dirinya.  Mereka  tidak 
diperkenankan mengangkat tangan  melebihi  bahunya, dan  tidak 
diperkenankan menampakkan giginya pada  saat  menari.  Mereka tidak 
boleh menggoyang-goyangkan pinggulnya, kecuali dalam pertunjukan 
joget.  Para penari wanita sebagian besar  mengutamakan  sopan-santun, 
tidak menantang pandanganm penari mitra  pria nya.   Penari  wanita 
mengekspresikan sikap  jinak-jinak  merpati atau  malu-malu kucing.  
Penari wanita  gerakan-gerakannya  menghindari penari pria (1979:343). 

Tari-tarian  Melayu menurut Sheppard dapat  diklasifikasikan ke 
dalam enam kelompok, yaitu: (1) tari ashek yang sangat  terkenal, (2) tari 
yangh terdapat dalam drama tari makyong dengan pola lantai  berbentuk 
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lingkaran dan gerakan tarinya yang lambat,  (3) tarian  yang sellau 
dikaitkan dengan panen padi atau panen  hasil pertanian  lainnya  yang 
sifatnya adalah musiman.   Jenis tarian yang ketigha ini populer hampir di 
seluruh Semenanjung  Malaysia, tetapi  sekarang hanya mampu bertahan 
dibagian utara  saja.   (4) Ronggeng, yaitu tarian yang awalnya dari Melaka 
pada abad  ke-16, yang  kemudian menyebar dan populer di mana-mana.  
Tari ini  diperkirakan berkembang selama pendudukan Portugis di Melaka, 
 dan strukturnya  memperlihatkan pengaruh budaya Portugis, yang  dapat 
bertahan  terus selama lebih dari empat abad.  Tari  ini disebut juga sebagai 
tari nasional Malaysia.  (5) Tari-tarian yang berasal dari Arab, yaitu zapin, 
rodat, dan hadrah, yang  diperkenalkan oleh  orang-orang  Arab.  (6) Tari 
yangh  awalnya  berkembang  di Perlis tahun 1945, yang kemudian 
menyebar ke seluruh  Semenanjung Malaysia.   Tari  ini disajikan oleh 
sekelompok  penari  dengan iringan musik khusus (1972: 82-83). 

Klasifikasi  tari  yang dilakukan oleh Sheppard  seperti  di atas adalah 
klasifikasi yang terdapat di Semenanjungh  Malaysia.  Di Dunia Melayu, 
tari-tarian Melayu berdasarkan akar budaya dan fungsinya,  dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut.   (1)  Tari-tarian Melayu  yang 
mengekspresikan  kegiatan  yang  berhubungan dengan pertanian, 
contohnya tari ahoi (mengirik padi),  mulaka ngerbah (menebang  hutan), 
mulaka nukal (menanam benih  padi  ke lahan pertanian), hala, gunungan, 
ulik bandar (tarian upacara simbolis menabur benih padi), ulik gaboh 
(tarian selepas menuai padi), lerai padi (mengirik padi ala Semnanjung 
Malaysia), tumbuk padi (tarian menumbuk padi), ketam padi (mengetam 
padi), ulik mayang (pengobatan), belian (pengobatan tradisional), tari 
balai, dan lainnya.   (2) Tari-tarian Melayu yang  mengekspresikan 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nelayan, contohnya tari lukah 
 menari mempergunakan properti jalan untuk menangkap  ikan), tari  jala 
(membuat jala), gubang (tarian yang  mengekspresikan nelayan yang 
memohon  kepada Tuhan agar angin  diturunkan  supaya mereka dapat 
berlayar kembali, pada saat mengalami mati angin  di lautan),  mak dayu 
(tarian yang mengekspresikan hubungan  nelayan dengan  kehidupan ikan-
ikan  di  laut), tari belian (tari pengobatan dalam budaya masyarakat 
nelayan).   (3) Tari-tarian yang menggambarkan kegiatan di istana, contoh 
tari asyik, yaitu tarian di istana raja Kelantan abad ke-14, yang ditarikan 
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oleh para dayang istana yang disebut juga asyik, (4)  Tari-tarian  yang 
menirukan  atau mimesis kegiatan alam sekitar,  misalnya  ula-ula lembing 
(menirukan gerakan-gerakan ular).  (5) Tari-tarian  yang berkaitan  dengan 
kegiatan agama Islam, contohnya hadrah  (puji-pujian terhadap Allah dan 
Nabi-nabi), zapin (tarian yang diserab dari Arab dengan pengutamaan pada 
gerakan kaki); rodat, adalah tarian yang mengungkapkan ajaran agama 
Islam.  Rodat dipercayai dibawa oleh para pedagang dari Sambas dan 
Pontianak ke istana Trengganu dan selalu dipertunjukkan waktu perayaan 
istana kerajaan. (6) Tari-tarian yang berkaitan dengan kekebalan contonya 
dabus.  (7) Tari-tarian yang  fungsi utamanya  hiburan, dan  mengadopsi 
 berbagai unsur budaya, Seperti Barat, Timur Tengah, India, China, dan 
lain-lain.  Misalnya  ronggeng  dan  joget, yang  repertoarnya terdiri  dari 
senandung, mak inang,  dan lagu dua, ditambah berbagai unsur teri etnik 
Nusantara dan Barat, termasuk juga tari-tari yang dikembangkan  dari 
genre ronggeng/joget seperti mak inang pulau kampai,  melenggok, 
 lenggang  patah sembilan, lenggok mak  inang,  persembahan, campak 
bunga, anak kala, cek minah sayang, makan sireh, dondang sayang, 
gunung banang, sapu tangan, asli selendang, tari lilin, serampang, tudung 
periuk,   dan yang paling populer  adalah  tari serampang dua belas.  (8) 
 Tari  yang  berkaitan dengan  olah  raga, misalnya pencak silat atau tari 
silat dan lintau.   (9) Tari-tarian yang berkaitan dengan upacara perkawinan 
atau  khitanan, yaitu tari inai  (disebut juga tari piring atau lilin).  Tari ini 
juga dipersembahkan di istana raja Kelantan pada saat golongan 
bangsawan berkhatam Al-Quran. Tari joget Pahang yaitu tari istana di 
Pahang yang kemudian juga populer pada masyarakat awam. (10) Tari-
tarian dalam teater Melayu, seperti dalam makyong, mendu, mekmulung, 
jikey, dan lainnya.  (11) Tari-tarian garapan baru, yaitu tari-tari yang 
 diciptakan  oleh para pencipta tari Melayu pada masa-masa lebih akhir 
dalam  sejarah  tari  Melayu yang berdasarkan kepada perbendaharaan  tari 
tradisional, misalnya tari: ulah rentak angguk terbina, zapin  mak inang, 
 zapin menjelang Maghrib, zapin Deli, zapin Serdang, daun semalu, 
 rentak semenda, ceracap, lenggang mak inang,  senandung mak  inang, 
 tampi, mak inang selendang, zapin  kasih dan  budi, demam puyoh, dan 
lain-lain.  
  Di  dalam  kebudayaan  tari Melayu  Pesisir  Timur  Sumatera Utara, 
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terdapat istilah-istilah teknis gerak seperti berikut: (1) legar,  yaitu gerakan 
badan berputar menyambar; (2) geser,  yaitu gerak menggeserkan kaki; (3) 
limbung, yaitu gerak yang  membentuk pola lantai setengah lingkaran, (4) 
jengket, yaitu penari berdiri di  atas jari kaki, yang menjadi ciri khas tari 
zapin, (5) jengget,  yaitu  gerakan  seperti orang yang berjalan  pincang, 
 (6) jingkat, yaitu gerakan telapak bagian ujung jari kaki dicecahkan di 
 lantai, (7) sambar, yaitu gerak luncur berpapasan, (8) melayah, yaitu gerak 
membungkukkan badan, (9) ogah-agih, yaitu  gerakan badan  bergoyang 
seperti pinang ditiup angin,  (10)  angguk-angguk, gerak  kepala  ditunduk-
tundukkan,  (11)  buka, gerakan memperlihatkan  keseluruhan  tapak 
 tangan, (12)  kuak,  gerakan tangan  bersilang ke samping kiri dan kanan, 
(13) sayap,  gerakan kedua  tangan dikembangkan sepanjang lengan kiri 
dan kanan; (14) senandung, gerakan tangan lemah lembut dan melambai; 
(15) jentik,  menjentikkan  induk  jari dan jari tengah  tangan;  (16)  lambai, 
menjentik dengan ujung jari dari dalam keluar tapak tangan;  (17) gamit, 
 menjentik dengan  ujung jari dari luar ke  dalam;  (18) jendit, memukul ibu 
jari dengan telunjuk atau jari tengah sambil menggesernya,  sehingga 
menghasilkan suara; (19)  lentik,  yaitu melengkungkan  dan  melendutkan 
jari-jari  keluar sejauh mungkin seperti  air mencecah pantai; (20) titi 
batang,  yaitu  berjalan lurus  satu garis seperti meniti batang, (21) kuda-
kuda,  berdiri memasang  kuda-kuda dengan tumpuan pada kaki dan paha 
yang  diturunkan sedikit; (22) singsing, teknik menyingsingkan kain sedikit 
ke  atas  biasanya untuk penari wanita;  (23)  mengepar,  gerakan menyeret 
kaki,  (24) gemulai, yaitu menggerakkan  tangan  secara lemah-lembut 
terutama  dalam tari-tari senandung;  (25)  sentak yaitu  gerakan penari pria 
hendak menerkam penari wanita,  namun ketika telah dekat ia 
memberhentikannya, tidak sampai kena; (26) cicing  gerakan berlari-lari 
kecil; (27) gentam gerakan menghentak-hentakkan  tumit  kaki; (28) 
ngebeng,  gerakan  penari  pria memiringkan sedikit  salah  satu bahu 
sambil mengitari penari wanita; (29) terkam gerakan menerkam, (30) 
lonjak gerakan kaki melonjak-lonjak;  (31) gemulai berbisik, gerakan  tari 
 senandung seperti orang berbisik kepada mitranya; dan lain-lainnya lagi.   
  Sampai  sekarang  ini tari yang begitu  populer  di  Pesisir Timur 
Sumatera Utara, dan menjadi tari nasional Indonesia, adalah tari serampang 
dua belas. Tari ini diolah oleh Guru  Sauti dari Perbaungan bersama O.K. 
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Adram tahun 1930-an.  lagu yang  dipergunakan  adalah Pulau Sari 
(berasal dari kata Pulau Sehari).   rentaknya  adalah  rentak lagu dua 
dengan birama 6/8  seperti irama branyo Portugis.  Tarian ini 
mengutamakan gerakan kaki meloncat-loncat,  gerakan  tangan yang 
lincah, serta kerlingan  mata  yang dinamis.   Awalnya  tari  Pulau Sari 
tidak  berpola, sehingga oleh   Guru Sauti diolah ke dalam 12 ragam 
dengan jalinan  cerita yang  mengisahkan pertemuan antara sepasang pria 
dan wanita  dari awal hingga ke jenjang pernikahan. 

Menurut  Tengku Luckman Sinar (1990:65), yang mengkaji  dari sudut 
historis, tari serampang dua belas pertama kali  dipertunjukkan di hadapan 
publik pada malam tanggal 9 April 1938,  ketika diadakannya pertunjukan 
Muziek en Tonneel  Vereeniging Andalas, yang dipimpinm oleh Madong 
Lubis di Grand Hotel  Medan.   Sauti sendiri  menarikannya bersama  O.K. 
Adram dengan  mitra  penari wanita  masing-masing, yang secara musikal 
diiringi  oleh  Montik memainkan  biola, akub dan ingah memainkan 
gendang ronggeng,  dan O.K. Mufni memainkan tetawak.  Pertunjukan 
kedua dilakukan  Sauti dan kawan-kawan  padatahun 1941 ketika sebagian 
kawasan  Kesultanan Serdang dilanda banjir sehingga diadakan malam 
dana dan  amal  yang dikoordinasikan oleh Committee Bandjiir Serdang.  
Pertunjukan ketiga bulan November 1952 yang diadakan oleh Yayasan 
Budaya Medan pimpinan Abdul Wahab.  Secara struktural, Sauti membagi 
ragam tari  serampang  dua belas ke dalam 12 ragam dengan konsep, ragam 
tari: (1)  permulaan yang artinya pertemuan pertama, (2) berjalan artinya 
cinta  meresap,  (3)  pusing tari artinya memendam rasa, (4)  gila  kepayang 
artinya  mabuk kepayang, (5) berjalan bersifat  artinya  isyarat tanda-tanda 
cinta, (6) gencat-gencat artinya balasan isyarat, (7) sebelah kaki artinya 
menduga, (8) langkah melonjak artinya  masih belum  percaya,  (9) 
meloncat-loncat artinya  ada jawaban,  (10) datang-mendatangi artinya 
pinangan  dilakukan,  (11) rupa-rupa artinya  mengantar  pengantin 
bersanding, dan  (12)  sapu tangan artinya pertemuan kasih mesra.   Tari 
Melayu Sumatera  mengekspresikan kebudayaan masyarakatnya.  Ada 
beberapa istilah yang berkaitan dengan tari, namun pada umumnya adalah 
berarti seni gerak.  Seni tari Melayu merujuk kepada  norma-norma yang 
belaku pada masyarakat Melayu dan  memiliki berbagai fungsi serta teknis 
gerak.  Tari Melayu juga menjaga kesinambungan dan perubahan budaya 
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secara umum.   
 
3.3 Teater 
  Menurut Nasaruddin dalam bukunya Teater Tradisional Melayu 
(2000), ritual animisme (primitif) terdapat pada masyarakat Melayu lama, 
terutama di kalangan orang asli di Malaysia.  Umumnya ritual yang mereka 
lakukan adalah untuk memahami alam sekitarnya dan memuja roh-roh.  
Salah satu contoh ritual tersebut adalah tari balai raya pada masyarakat 
Mahameri yang merupakan bagian perayaan dari hari moyang, yaitu hari 
ulang tahun roh-roh.  Pada tarian teatrikal ini, topeng mewakili berbagai 
moyang atau roh dan sekali gus berfungsi untuk menghormati roh-roh ini. 
Pada masyarakat Melayu pula dijumpai upacara memuja roh, seperti yang 
dilakukan pada saat awal musim menangkap ikan, para nelayan 
mengadakan ritual main pantai yang tujuannya untuk mendapat restu para 
makhluk halus di laut untuk menjaga keselamatan mereka saat menangkap 
ikan di laut.  Begitu juga dengan para petani, pada saat usai panen mereka 
mengadakan persembahan seperti makyong dan wayang kulit, yang 
tujuannya adalah berterima kasih kepada penguasa hutan.  Unsur-unsur 
upacara tradisional animisme ini mengalami kontinuitas dalam teater 
Melayu seperti saat membuka dan menutup panggung yang menggunakan 
berbagai upacara. 
  Dalam konteks seni teater pengaruh India Hindu ini tampak dengan 
dipergunakannya berbagai tokoh seperti: Batara Guru, Wisnu, Syiwa, 
Brahma.  Begitu juga dengan berbagai epos Hindu yang terkenal seperti 
Ramayana, Mahabrata, Panji, diserap ke dalam cerita-cerita teater wayang 
kulit.  Begitu juga raja dianggap sebagai dewa atau titisan dewa, yang 
memiliki kekuatan magis dan menjadi pemimpin politik dan agama.  
Pengaruh Hindu dalam teater tradisi Melayu dapat pula dilacak dari teater 
wayang kulit.  Meskipun para ahli sejarah seni banyak yang berselisih 
faham tentang asal-usul wayang kulit, yaitu ada yang menyebut memang 
telah sedia ada di Dunia Melayu seperti Hazeu dan kawan-kawan, dan ada 
pula yang menyatakan dari India seperti Otto Spies, Brunet, Ridghway, dan 
kawan-kawan atau dari China, seperti Laufer dan kawan-kawan--namun 
pengaruh India memang kuat pada tradisi teater wayang kulit Melayu. 



Studia Kultura Tujuh 

163 
 

  Di Dunia Melayu, wayang kulit ini biasanya dibedakan ke dalam tiga 
jenis, berdasarkan akar budayanya, yaitu: wayang Kelantan (Siam), 
wayang Melayu, dan wayang Jawa.  Wayang Melayu dan wayang Jawa 
berakar dari budaya wayang yang sama yaitu wayang purwa.  
Perbedaannya adalah bentuk wayang dan ensambel pengiring.  Wayang 
Melayu umumnya menggunakan satu tangan sedangkan wayang Jawa 
menggunakan dua tangan.  Keduanya menggunakan kosa cerita utama 
Ramayana dan Mahabrata ditambah dengan cerita Panji, Amir Hamzah, 
serta mite dan legenda tempatan.  Wayang Kelantan atau Siam terdapat di 
bahagian utara semenanjung Malaysia, yaitu Kelantan, Kedah, dan Perlis.  
Wayang ini memiliki hubungan kultural dengan wayang nan talung 
Thailand, yang dapat dibuktikan melalui bentuk wayang, ensambel musik, 
mantera buka panggung yang dibaca oleh tuk maha siku (dalang) dalam 
bahasa Thai, dan lain-lainnya.   

Wayang Melayu umum dijumpai di Semenanjung Melaka, sementara 
di Sumatera jarang dijumpai.  Di Kesultanan Serdang pada awal abad 
kedua puluh memang terdapat wayang, namun diadopsi dari Jawa, yaitu 
sebagai hadiah dari Sultan Yogyakarta kepada sultan Serdang, sekalian 
dengan para pemainnya.  Namun demikian, wayang kulit yang berkembang 
di Serdang ini mengalami berbagai transformasi terutama interaksinya 
dengan budaya Melayu di kawasan tersebut.  Sementara di Sumatera Utara 
sendiri, kalangan masyarakat Jawa tetap memelihara pertunjukan budaya 
wayang kulitnya hingga kini. 
  Dalam pertunjukan wayang Melayu, alat-alat musik yang diper-
gunakan di antaranya adalah: rebab yaitu alat musik lute berleher panjang 
yang memainkannya digesek dan bersenar dua, dua buah gendang panjang, 
satu mong (gong), enam buah canang, kesi atau simbal, dan sepasang 
tetawak (gong digantung).  Repertoar yang terkenal di antaranya adalah 
Kelayong, Katokan, Kijang Mas, Gandang-gandang, Sasang, dan lain-
lainnya. 
    Berbagai unsur Hindu dan Budha wujud pula dalam teater etnik 
Melayu.  Misalnya teater makyong.  Teater ini muncul di kawasan 
Kelantan, Trengganu, Kedah, Riau, dan Patani.  Di Sumatera Utara juga 
muncul di Kesultanan Serdang,  pimpinan Tengku Luckman Sinar di 
Medan.   Di dalam Hikayat Patani, terdapat deskripsi singkat tentang teater 
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ini, yaitu tentang ensambel alat musik, tari, dan ceritanya.  Teater makyong 
biasa dipergunakan untuk menghibur kaum bangsawan dan kadang juga 
untuk rakyat awam.  Teater makyong ini biasanya difungsikan untuk 
merayakan panen padi, menyambut ulang tahun raja-raja, merayakan pesta 
perkawinan, dan lain-lainnya.  Peran dalam makyong terdiri dari watak 
protagonis dan antagonis.  Tokoh-tokoh dalam teater makyong di antaranya 
adalah: pakyong, sebagai tokoh utama yaitu raja; makyong yaitu 
permaisuri; awang pengasuh dan sekaligus pelawak; dayang yaitu 
pengasuh (inang) pakyong dan makyong; tuk wok; jin; gergasi; 
hulubalang; Dewa Bataraguru; para bangsawan; masyarakat awam, dan 
lainnya.  Umumnya cerita yang dipergunakan dalam teater makyong adalah 
berkaitan dengan cerita kebangsawanan raja-raja yang dibumbui unsur 
legenda dunia dewa.  Di antara erita-cerita yang terkenal adalah: Raja 
Sakti; Raja Panah; Raja Besar;; Raja Kecik; Dewa Bongsu; Dewa Muda; 
Anak Raja Gondang; Puteri Timun Muda, dan lain-lain. 

Alat-alat musik pengiring makyong adalah rebab Melayu bersenar tiga 
dengan laras kuint, dua buah gendang panjang, dan sepasang tetawak 
(gong).  Pada ensambel makyong Serdang ditambah pula dua alat musik 
canang.  Repertoar yang digunakan di antaranya: Sri Gunung, Kisah Putri 
Makyong, Barat Cepat, Tari Inai, Tari Menghadap Rebab, dan lain-lainnya.  
Teater makyong juga selalu diiringi oleh tari-tarian yang mendukung plot 
cerita, seperti: Tari Inai, Tari Silat, Sirih Layar, Pakyong Berjalan, Burung 
Terbang, dan lain-lain. 
  Selain makyong, unsur Budhisme dan Hinduisme dalam teater 
tradisional Melayu lainnya terdapat dalam teater menhora.  Istilah menhora 
berasal dari penyebutan para pemain dalam teater ini, atau juga merujuk 
kepda tokoh cerita Jataka dari India, yang disebut menohara.  Teater ini 
diperkirakan berasal dari Patani, kemudian menyebar ke Kelantan, 
Trengganu, Perlis, dan Kedah.  Teater ini awalnya dipersembahkan untuk 
memeriahkan dan mengabsahkan hari besar agama Budha, yaitu waisyak 
(lahirnya Sidharta Gautama). Juga digunakan untuk memperingati roh-roh 
yang telah meninggal dunia. Namun setelah orang-orang Melayu beragama 
Islam, fungsinya berubah sebagai seni pertunjukan, untuk kegiatan seperti 
memeriahkan upacara pengantin, hiburan, festival, dan lain-lainnya.  
Dalam teater ini, unsur seniman yang terlibat adalah kumpulan pemusik 
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sampai sekitar sepuluh orang, lima pelakon dan sekaligus penari, pelawak, 
pengasuh raja, raja, dan seorang permaisuri.  Teater ini dipimpin oleh tuk 
bomoh atau khana menora, yang tugasnya menjaga jalannya pertunjukan 
dari kekuatan jahat.  Cerita-ceritanya selalu berkaitan dengan cerita yang 
ada di Patani atau utara Malaysia, seperti Peak Prod yaitu pahlawan Kedah, 
Lakanawong pahlawan Patani, Darawong kisah cinta dari Patani, dan lain-
lainnya.  Sementara itu, alat-alat musik yang dipergunakan juga 
mengindikasikan unsur Patani (Siam), seperti: pi yaitu alat musik tiup 
dalam klasifikasi shawm (serunai).  Kemudian tharp yaitu gendang 
gedombak yang berbentuk goblet.  Ditambah gendang klong atau geduk, 
gendang barel dua sisi yang dipukul hanya satu sisinya oleh stik.  Teater ini 
juga diiringi oleh tarian yang mengekspresikan tokoh yag dilakonkan.  Di 
antara tariannya adalah: me lai, rahu, kinari, putik bunga teratai, laba-laba 
menganyam sarang, dan lain-lain.  

Teater dalam kebudayaan Melayu yang mengekspresikan peradaban 
Islam dan globalisasi di antaranya adalah bangsawan.  Bangsawan adalah 
teater Melayu yang mengadopsi unsur-unsur teater tradisi dan modern. 
Teater ini berakar dari wayang Parsi yang dibawa pada akhir abad ke-19 ke 
Pulaupinang oleh para pedagang India terutama mereka yang beragama 
Islam dari Gujarat.  Mereka membawa berbagai cerita dari Timur Tengah 
dan menyajikannya dalam bahasa Hindustani.  Tokoh utama yang 
menyebarkan dan mengembangkan teater bangsawan adalah Mamak 
Manshor dan Mamak Pushi.  Kumpulan bangsawan mereka ini 
melanglangbuana sampai ke Sumatera dan Jawa, yang dapat dilihat 
pengaruhnya sampai kini pada ketoprak Jawa.  Bangsawan ini mencapai 
zaman keemasannya dari awal sampai pertengahan abad ke-20, yang 
melibatkan masyarakat Melayu, India, maupun China di Asia Tenggara. 
   Watak utama dalam bangsawan di antaranya adalah anak muda, sri 
panggung, jin Ifrit, pelawak, raja, menteri, alim ulama, inang, dayang, 
tentara, dan lainm-lainnya.  Cerita-cerita yang disajikan dalam bangsawan 
ini mengekspresikan akulturasi kreatif orang-orang Melayu.  Misalnya 
yang berasal dari budaya Melayu adalah cerita Putheri Hijau, Hang Tuah, 
Terong Pipit, Bawang Putih Bawang Merah, Batu Belah Batu Bertangkup, 
Robohnya Kota Melaka, Raja Bersiung, Sultan MAhmud Mangkat 
Berjulang, Badang, dan lain-lain.  Cerita Islam contohnya: Laila Majnun, 
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Ali Baba, Siti Zubaidah, Bustaman, dan lain-lain.  Dari Eropa adalah ceri-
ta: Hamlet, Romi dan Juli, Machbeth, Merchant of Venice, dan lain-lain.  
Dari China cerita: Sam Pek Eng Tai, Si Kau Si Kui, Busung Sa Su, dan 
lain-lain.  Dari India cerita: Marakarma, Krisna, Jula-juli Bintang Tiga, 
Burung Putih, dan lainnya.  Teater bangsawan ini biasanya diiringi oleh 
repertoar musik Melayu atau adsopsi dan tari-tarian. 
  Selain bangsawan pengaruh Islam lainnya dalam teater Melayu adalah 
teater boria.  Teater ini dioleh dari peristiwa tewasnya cucu Nabi 
Muhammad Hasan dan Husin saat perang di Karbala, oleh tentara Yazid, 
yang terjadi dalam bulan Muharram.  Diperkirakan teater ini berasal dari 
Persia, sebagai ekspresi masyarakat muslim Shi'ah dalam memperingati 
peristiwa tersebut. Kemudian berkembang pula pada masyarakat muslim 
India.  Di Dunia Melayu, teater ini awal kali tumbuh di Pulau Pinang yang 
didukung oleh para pekerja dari India yang tergabung dalam British East 
India Company.  Sebuah kumpulan boria biasanya terdiri dari dua sampai 
empat puluhan orang, yang terdiri dari: pelakon, pemusik, penyanyi, dan 
penari.  Alat-alat musik yang dipergunakan adalah: gambus (ud) lute petik, 
marwas, gendang frame dua sisi kecil, biola, gendang Melayu, harmonium, 
tabla, dan lainnya.  
   Setelah berakhirnya  Perang Dunia Kedua, teater bangswan mengalami 
degradasi secara bertahap.  Kemudian mucul teater modern, yang 
mengedepankan aspek kreativitas, empirisme, dan memiliki naskah acuan. 
Di Sumatera Utara misalnya pada dekade 1930-an datangnya rombongan 
sandiwara Dardanella Miss Dja, Miss Ribut, Boleronya Bachtiar Effendi, 
dan tau yang memang terkenal berasal dari kawasan ini adaah Miss Alang 
Opera, dan lain-lainnya.  Kemudian teater tersebut bertransformasi sesuai 
dengan perubahan jaman, penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan. 
   Di samping teater, sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi, 
berkembang pula seni film Melayu dengan mencuatkan tokohnya seperti 
Tan Sri P. Ramlee dan Bing Slamet.  Sampai akhirnya muncullah sinetron 
yang menggantikan fungsi teater tradisional dan film di berbagai kawasan 
Melayu.   
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4.   Penutup 
Perubahan dan kontiuitas seni persembahan  dalam kebudayaan 

Melayu, sangat dipengaruhi olegh baik faktor eksernal maupu internal.  
Perkembangan seni ini dalam kebudayaan Melayu tampaknya semakin 
lama semakin kompleks dengan melibatkan perkembangan sains dan 
teknologi. Selain itu tampak bahwa masyarakat Melayu menyadari akan 
pentingnya gobalisasi budaya namun tetap menghargai perbedaan-
perbedaan setiap kawasan, bukan menuju kepada budaya yang monolitik, 
yang menafikan kemitraan, kesejajaan, dan kooptasi global.  
Bagaimanapun kita banyak belajar berbagai kearifan dari dunia seni untuk 
diaplikasikan di dalam kehidupan dunia nyata.  Dunia ini panggung 
sandiwara yang skenarionya hanya diketahui oleh Allah.  Oleh karena itu 
setiap manusia wajib melakukan perannya masing-masing, dalam konteks 
tauhid kepada-Nya. 
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Abstract 
This paper aims analyzing the vocal music of the three sub-ethnic 
groups the Batak people of North Sumatra Province, Indonesia: (a) 
Simalungun, (b) Pakpak-Dairi, and (c) Karo, and identify and locating 
some problems faced by the vocal music of the people in present time.  
Prior to the contact experienced by the people in the colonial and post-
independent era, the vocal music of the people integrated to and played 
an important role in different social and religious life. In other words, 
the music lived and functioned in the everyday life of the people. 
Contact with foreigners during the colonialism and the improvement of 
education, economy, and sociopolitics in the modern era has brought 
changes to the life of the people. Change in social life in time affects the 
continuity of the vocal music. This paper lists some aspects that affect 
the continuity of the vocal music in question.   

 
   
1.   Pendahuluan 

Tulisan ini bermaksud mengemukakan atau memetakan persoalan yang 
dihadapi tradisi musik vokal di Sumatera Utara, khususnya yang terdapat 
pada tiga subetnik Batak, yaitu: Simalungun, Pakpak-Dairi, dan Karo. 
Konsentrasi analisis adalah melihat musik vokal tersebut dari segi 
kontinuitas, yang menyangkut keberadaannya pada masa lalu, sekarang, 
dan yang akan datang.  Teori yang dipergunakan adalah kontinitas dan 
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perubahan.  Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa suatu kebudayaan 
akan berubah mengikuti perkembangan zaman dari yang sederhana ke arah 
yang lebih kompleks.  Selain itu, tidak semua hal dalam kebudayaan itu 
berubah ada yang diterusan mengikuti adaptasi dan strategi eksistensinya.  
Teori ini kadangkala disebut juga dengan evolusi.  Perubahan dan 
kontinuitas adalah membuktikan bahwa manusia itu selalu menyesuaikan 
dengan perubahan alam makrokosmos maupun mikrokosmos, yang 
diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan interaksi sesamanya.  Dalam 
hal ini, kami mengkaji perubahan dan kontinuitas itu dari teori yang 
dipakai oleh Goldsworthy untuk mengkaji kebudayaan musik Melayu 
Sumatera Utara (Goldsworthy 1979). 

Metodologi yang dipergunakan adalah dengan membaca keadaan-
keadaan sosiobudaya tiga subetnik Batak tersebut, yang didapat dari skripsi 
mahasiswa, artikel-artikel yang pernah diterbitkan mengenai musik vokal 
tersebut, studi lapangan, wawancara dengan  seniman tradisional, pengetua 
adat atau tokoh masyarakat, pembina kesenian daerah, kalangan akademik, 
dan guru (Sekolah Menengah Pertama/SMP dan Sekolah Menengah 
Atas/SMA), pemilik radio dan toko kaset, serta masyarakat umum sebagai 
pengguna seni. 

Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah adagium 
bahwa salah satu nafas kebudayaan adalah perubahan, mencakup yang 
telah terjadi maupun yang akan berlangsung di masa depan. Perubahan 
adalah merupakan bagian dari dinamika satu kebudayaan.   Perubahan 
dalam suatu masyarakat dapat dipicu oleh masyarakat itu sendiri, yang 
umumnya bertujuan untuk memutakhirkan kebudayaannya berdasarkan 
stimulus lingkungan sekitarnya.  Perubahan darai dalam ini sering disebut 
dengan inovasi.  Sebaliknya, perubahan itu ada pula yang dipengaruhi oleh 
faktor eksternal, yang umunya dianggap lebih baik dan lebih maju dari 
kebudayaannya.  Perubahan yang demikian lazim disebut dengan 
akulturasi atau adopsi.  Komunitas orang Batak juga mengalami 
perubahan, yang muncul dari proses interaksi sehingga menghasilkan  
suatu keadaan kepada keadaan yang lain, termasuk dalam musik vokalnya. 

Musik vokal sebagai suatu contoh manifestasi bahwa cara berko-
munikasi masyarakat juga mengalami perubahan. Penelitian tentang musik 
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vokal dalam tulisan ini berlangsung hampir satu semester (Desember 2004 
sampai Mei 2005). Dalam kurun waktu tersebut telah dilaksanakan 
penelitian di beberapa lokasi yaitu: Pematang Siantar, Perumnas Batu VI, 
Pematang Raya, Kampung Jawa, Raya Usang, Desa Gunung (untuk 
Simalungun); Sidikalang, Salak, Kuta Ujung, Singgabur, Aornakan dan 
Cikupak (untuk Pakpak-Dairi); dan Kaban Jahe, Berastagi, Medan, dan 
Barus Jahe (untuk Karo). 

 Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengetahuan dan minat 
generasi muda terhadap musik vokal, juga dilakukan menyebar questioner 
ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA. Di antara sekolah-sekolah yang 
disebar questioner adalah: SMP Negeri II Pematang Raya, SMA Negeri 
Pematang Raya (Simalungun); SMA Negeri II Kaban Jahe, SMP Negeri II 
Kabanjahe, SMP Negeri III Berastagi (Karo); dan SMP Negeri I Salak, dan 
SMA Negeri I Salak (Pakpak-Dairi).  

 
2.    Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Kontinuitas Musik Vokal 

Menurut penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi kontinuitas musik 
vokal dalam budaya tiga subetnik masyarakat Batak, adalah sebagai 
berikut: (1) menyempitnya konteks; (2) mengecilnya wilayah pewarisan; 
(3) serbuan hiburan industri; (4) berkurangnya penyaji musik vokal; (5) 
porsi media tidak berimbang; dan (6)  kurangnya perhatian kaum 
intelektual. 
 
2.1   Menyempitnya Konteks 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi kontinuitas musik vokal adalah 
menyempitnya atau bahkan hilangnya konteks penyajian musik vokal 
tersebut. Sebenarnya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan 
menyempitnya konteks tersebut, tetapi masyarakat sering mengalaskan 
faktor utama adalah “kemajuan zaman.”  Hal ini menyebabkan munculnya 
suatu pandangan, bahwa semua yang berhubungan dengan tradisi, 
termasuk tradisi musik vokal adalah ketinggalan zaman, sedang musik 
yang masuk dari luar, terutama yang diperkenalkan melalui media 
elektronik termasuk simbolisme dari kemajuan zaman. 
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Sebagai contoh misalnya, pada masyarakat Pakpak, menurut Ragat 
Manik, beberapa musik vokal hampir hilang karena dianggap masyarakat 
tidak relevan lagi sesuai perkembangan zaman. Pada masa lalu ada musik 
vokal yang cukup dikenal dikalangan masyarakat Pakpak tangis si Berru  
Jahe (tangis = tangisan, berru = wanita,  jahe = menikah) yaitu tangisan 
yang dinyanyikan oleh seorang wanita  (yang akan berumah tangga) 
dihadapan ibu atau saudara perempuan dari ayahnya. Tangis ini disajikan 
karena berpisah dengan orang tuanya atau keluarganya yang lain. Tangis 
ini disajikan secara berbalas-balasan antara si gadis yang hendak menikah 
dengan ibu atau kerabatnya yang lain. Tangis yang disajikan oleh si Ibu 
atau kerabat secara umum berisi nasehat-nasehat, sedang tangis yang 
disajikan yang hendak menikah secara umum berisi segala kekhawatiran 
akan kehidupannya di keluarga yang baru, kekesalannya karena dia 
dinikahkan dengan orang yang tidak dia sukai dan  segala hal yang paling 
berkesan selama tinggal bersama orang tuanya.  

Tangis si berru jahe tidak dapat ditemukan lagi penyajiannya yang 
sesuai dengan konteks, hal ini disebabkan penyajian ini berhubungan erat 
dengan sistem perkawinan masyarakat Pakpak yang pada masa lalu identik 
dengan perjodohan. Sementara masa sekarang perkawinan dengan sistem 
perjodohan tidak ditemukan lagi. Hilangnya bentuk perkawinan ini 
menyebabkan hilangnya penyajian tangis si berru jahe.  

Musik vokal yang kehilangan konteks lebih banyak yang berhubungan 
dengan dengan religi (kepercayaan tradisional). Berbagai mang-mang dan 
tabas di Simalungun, yang dahulunya disajikan dalam berbagai ritus 
seperti marbah-bah, mardilo tonduy, manabari, tidak ditemukan lagi pada 
masa sekarang. Hal ini disebabkan ritus-ritus tersebut dianggap bertolak 
belakang dengan keadaan sekarang terutama dari segi agama (Islam dan 
Kristen). Mang-mang yang terdapat pada masyarakat Karo, masih 
ditemukan penyajiannya walaupun dengan frekwensi yang sangat jarang, 
dalam acara erpangir ku lau ataupun petampe jinujung. Hal ini karena 
masih adanya komunitas yang menganut kepercayaan tradisional pemena 
ataupun memeluk agama (Islam atau Kristen), tetapi masih juga 
melaksanakan ritus-ritus Pemena. 

Keadaan yang tidak separah hal di atas dapat dilihat pada musik vokal 
Pakpak yang lain, yaitu odong-odong. Odong-odong adalah musik vokal 
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yang berhubungan dengan pekerjaan menyadap kemenjen (kemenyan). 
Sehubungan lokasi menyadap kemenjen biasanya adalah di tengah hutan, 
maka nyanyian ini disajikan juga di tengah hutan. Isi dari musik vokal 
berupa keluh kesah yang berhubungan dengan kehidupan, jadi dapat 
berupa masalah keluarga, masalah dalam hubungan percintaan maupun 
masalah yang berhubungan dengan kesulitan hidup. Kejadian yang 
diungkapkan melalui odong-odong dapat berupa kejadian pada masa 
lampau maupun kejadian yang sedang terjadi.  

Odong-odong pada masa sekarang dapat dikatakan masih ada yang 
disajikan sesuai dengan konteksnya pada masyarakat Pakpak, tetapi yang 
menguasai penyajian dan yang menyajikannya secara umum adalah orang 
tua setengah baya keatas, sedang generasi muda cenderung tidak pernah 
menyajikan, sekalipun pernah mendengar, kecuali yang memang masih 
bekerja sebagai penyadap kemenjen. Berkurangnya orang yang dapat 
menyajikan odong-odong adalah disebabkan bergantinya atau 
berkembangnya jenis mata pencaharian sebagai faktor utama, selain selain 
berbagai faktor yang lain.  

Beberapa musik vokal Simalungun juga mengalami hal yang serupa. 
Misalnya taur-taur simbandar, ilah bolon dan taur-taur sibuat gulom, yang 
dahulunya sebagai suatu bentuk komunikasi yang representatif dikalangan 
muda-mudi. Namun seiring perubahan pola hubungan muda mudi pada 
masyarakat Simalungun, musik vokal ini pun terlupakan. Konteks 
penyajian musik vokalpun menyempit, tinggallah sebagai hiburan yang 
muncul dalam frekuensi yang sangat sedikit. 

 
2.2  Mengecilnya Wadah Pewarisan 

 Pada masa lalu pewarisan berbagai musik vokal berlangsung secara 
alami sesuai dengan pola kehidupan masyarakat. Mewariskan berbagai 
musik vokal Simalungun seperti taur-taur balog ganjang, taur-taur 
simanggei, taur-taur simbandar, taur-taur sibuat gulom, ilah dan doding-
doding, berlangsung di balei dan ladang. Setiap anak laki-laki yang telah 
beranjak dewasa umumnya pindah tidur ke balei, membentuk suatu 
komunitas belajar tentang berbagai hal termasuk musik vokal. Berbagai 
pengalaman di sharingkan oleh anak-anak muda tersebut, dan terjadilah 
proses pembelajaran secara non formal. Sistem bekerja masyarakat 
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Simalungun yang disebut haroan bolon dan marsialop ari, juga merupakan 
tempat sharing dan wadah pembelajaran bagi muda-mudi yang 
representatif. 

 Sebahagian musik vokal tersebut proses pembelajarannya berlangsung 
pada saat musik vokal tersebut disajikan sesuai konteksnya. Seseorang 
yang ingin belajar katoneng-katoneng, pemasu-masun dan nuri-nuri di 
Karo, haruslah sering menghadiri upacara yang terdapat penyajian musik 
vokal tersebut. Seorang penyanyi musik vokal Karo, Nd. Raden 
mengatakan bahwa sejak kecil dia senang mendengar berbagai musik vokal 
Karo, ketika ia mulai beranjak remaja sering mengunjungi berbagai 
upacara yang ada penyajian musik vokal, kemudian mencoba-coba 
menyajikannya, sampai akhirnya menjadi penyaji musik vokal. Jadi 
pewarisan musik vokal dapat berlangsung di masyarakat secara umum. 

 Sesuai perkembangan zaman, upacara-upacara pada masyarakat Karo 
yang menyajikan musik vokal frekwensinya mulai berkurang. Dalam 
berbagai acara, kehadiran dari lagu-lagu daerah maupun lagu-lagu nasional 
yang berkembang seiring kemajuan teknologi, mengalahkan pamor musik 
vokal di masyarakat. 

Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat Simalungun, Rosmaulina 
Br Sinaga seorang penyaji Tangis-tangis,  di Desa Raya Usang mengatakan 
bahwa pada masa lalu di desa tersebut martangis-tangis dilakukan oleh 
ibu-ibu pada malam hari di sekitar jenazah yang masih bersemayam. Pada 
kesempatan ini terjadi proses belajar diantara kaum wanita yang hadir, dan 
dalam hal belajar bila ada diantara mereka yang kurang paham saling 
mendiskusikan.  

Munculnya pandangan bahwa martangis-tangis suatu hal yang 
ketinggalan zaman, membuat orang yang mempelajarinya makin sedikit, 
sehingga banyak orang meninggal tanpa ada penyajian tangis-tangis. 
Dengan demikian wadah belajar, pada upacara kematian tidak representatif 
lagi. Menurut Rosmaulina Br. Sinaga, secara total masih dapat ditemukan 
kira-kira sepuluh orang ibu yang dapat menyajikan tangis-tangis di 
desanya, dan semua itu secara umum dapat dikatakan usia paruh baya 
sampai tua. 

 Mengecilnya wadah untuk pewarisan musik vokal, membuat 
kontinuitas dari musik vokal tersebut berlangsung tidak sebagaimana 
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mestinya. Anak-anak mengikuti sistem belajar formal, dengan memasuki 
sekolah. Sementara di sekolah-sekolah formal tersebut, tidak terdapat 
pengajaran materi musik vokal. Anak-anak sekolah diperkenalkan kepada 
bentuk nyanyian-nyanyian yang bukan tradisinya, seperti lagu-lagu 
perjuangan, lagu-lagu daerah, dan lagu-lagu popular. 

 
2.3 Serbuan Hiburan Industri 

Munculnya berbagai produk industri hiburan, yang ditawarkan kepada 
masyarakat dengan berbagai bahasa dan bentuk promosi yang luar biasa, 
membuat perhatian masyarakat dapat terbeli. Berbagai media yang dipakai 
seperti televisi, radio, setiap saat menyuguhkan materi hiburan yang sangat 
variatif dan lebih dinamis, sehingga orang-orang merasa lebih berguna 
menonton televisi atau mendengar radio daripada menghadiri acara-acara 
yang dapat digunakan sebagai tempat belajar musik vokal. 

Televisi yang mempergunakan parabola dapat menyuguhkan berbagai 
jenis hiburan dari berbagai daerah di muka bumi ini. Hal ini memberikan 
rasa ketertarikan tersendiri bagi masyarakat, karena dianggap dapat 
memperluas wawasan. Demikian juga halnya radio, selain hiburan juga 
disuguhkan berbagai informasi, yang sebahagian memang penting dan 
berguna untuk diketahui. 

Diproduksinya kaset, CD, VCD, MP3, membuat masyarakat semakin 
memiliki banyak alternatif hiburan. Satu hal yang terjadi, masyarakat bebas 
menentukan selera dan jenis hiburan yang dikonsumsinya, dengan pilihan 
yang sangat beragam. Hal ini tentu berbeda dengan kesenian tradisional, 
terutama musik vokal yang terkesan kurang dinamis, karena harus 
mengacu kepada format-format yang digunakan sebagai acuan dasar. 

 Beralihnya perhatian dan ketertarikan masyarakat terhadap hiburan 
industri, membuat kesinambungan dari musik vokal sebagai tradisi 
terganggu. Karena waktu dan perhatian sudah berlih kepada hiburan 
produk industri tersebut. Selain itu juga muncul suatu pandangan, bahwa 
hiburan produk industri tersebut merupakan symbol dari kemajuan zaman, 
kecanggihan teknologi dan kemajuan peradaban. 
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2.4  Berkurangnya Penyaji Musik Vokal 
 Akibat munculnya suatu anggapan bahwa musik vokal adalah simbol 

dari ketinggalan zaman, dan beralihnya perhatian masyarakat kepada 
musik produk industri, maka yang mempelajari musik vokal dari kalangan 
generasi muda sangat berkurang.  

Seperti yang dikemukakan Ludianus Saragih di Pematang Raya, 
seorang seniman tradisional yang sudah tua (67 tahun), seorang pemain 
gondrang yang biasa menyajikan taur-taur sitarak galunggung (disebut 
juga taur-taur rantou alim atau taur-taur sitarak lingga talun), Ilah 
manjetter,  urdo-urdo dan mang-mang, serta mahir juga memainkan 
beberapa instrumen Simalungun yang lain seperti sordam dan piol (biola). 
Berdasarkan keterangan dari Ludianus, di Pematang Raya sekitarnya, 
minat generasi muda untuk mempelajari musik vokal juga hampir tidak 
ada, bahkan anak-anak muda menganggap musik vokal sesuatu yang kolot, 
ketinggalan zaman dan sesuatu hal yang tidak berguna. Sementara pada 
masa remajanya Ludianus masih melihat musik vokal hidup sebagai bagian 
dari aktivitas hidup masyarakat. Jadi perubahan pandangan dan hampir 
hilangnya musik vokal Simalungun di Pematang Raya, hanya berlangsung 
dalam kurun waktu lebih kurang 40 tahun. 

 Akibat dari berkurangnya seniman yang dapat menyajikan musik 
vokal ini, proses pewarisannya kepada generasi muda sudah terkendala. 
Sehingga bila ada anak-anak muda yang memiliki ketertarikan untuk 
mempelajari musik vokal, mereka menemukan kesulitan untuk menemukan 
siapa yang dapat mengajari. Sekolah formal sebenarnya dapat memiliki 
peran penting dalam menjaga kontinuitas musik vokal ini, dengan 
mengambil tempat dan proses belajar secara tradisional kewilayah formal. 
Namun sampai saat ini juga belum ada sekolah yang memiliki program 
apalagi kurikulum yang mendukung kontinuitas musik vokal. 

 
2.5 Porsi Media Tidak Berimbang 

Kecilnya porsi media yang memberi ruang kepada musik vokal, 
memunculkan kesan seolah-olah musik vokal itu nilainya juga minor. 
Selain itu kesempatan untuk mensosialisasi kembali musik vokal tersebut 
porsinya sedikit. Baik media yang bersifat nasional maupun lokal, sama 
saja dalam hal memperlakukan musik tradisonal termasuk musik vokal ini.  
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Ketika dilakukan pengumpulan data musik vokal Pakpak di Radio 
Barisan Nauli (RBN) Sidikalang, diperoleh data bahwa jam siar untuk lagu 
daerah Pakpak hanyalah tiga kali dalam seminggu, dengan durasi dua jam. 
Sementara RBN memiliki posisi strategis dalam misi budaya 
mensosialisasikan dan mengangkat kesenian tradisional Pakpak, termasuk 
musik vokalnya. Hal yang sama juga dilakukan Siantar FM, yang hanya 
memberikan jam siar dua kali seminggu dengan durasi 2 jam, untuk 
memutal lagu daerah Simalungun. 

Kejadian yang tidak jauh berbeda ditemui, ketika dihubungi seorang 
tokoh masyarakat sekaligus pemilik Radio RBS (Radio Budaya 
Simalungun) yaitu Elonsius Sinaga di Pematang Siantar. Radio RBS juga 
hanya menyediakan jam siar tiga kali dalam seminggu, dengan durasi dua 
jam. Dari keterangan Elonsius Sinaga, permintaan dari para pendengar 
RBS terhadap musik vokal Simalungun masih ada sekali-sekali. Namun 
rekaman musik vokal Simalungun tidak banyak ditemukan dipasar, yang 
ada lagu-lagu pop daerah sangat mendominasi. Menurut Elonsius sampai 
tahun 60-an, musik vokal Simalungun masih cukup banyak ditemui di 
masyarakat. Bahkan grup-grup kesenian atau sanggar-sanggar 
menggarapnya sebagai materi untuk disajikan dalam berbagai pertunjukan.  

Belum lagi bila kita melihat media yang cakupannya lebih luas atau 
bersifat regional atau nasional, misalnya televisi, dimana hampir tidak 
memberikan ruang sama sekali untuk kesenian tradisional. TVRI sumut 
misalnya, yang wilayahnya hanya terbatas pada regional Sumatera Utara, 
dalam hal materi yang disuguhkan hampir tidak ada ruang yang jelas untuk 
musik tradisional termasuk musik vokal.  Kondisi lebih parah adalah 
televisi yang berskala nasional, yang hanya mengejar target keuntungan 
atau hanya berdasar prospek bisnis/ ekonomis. Secara umum muncul suatu 
anggapan bahwa kesenian tradisional tidak menguntungkan dari segi 
bisnis, pandangan seperti ini juga akhirnya meluas dan harus diiyakan oleh 
masyarakat. 

 
2.6  Kurangnya Perhatian Kaum Intelektual 

 Para ilmuan atau cendekiawan atau kaum intelektual sebenarnya 
memiliki peran penting dalam hal mengangkat nilai suatu tradisi. Sering 
sekali pandangan-pandangan mereka dijadikan acuan bertindak oleh 
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masyarakat, atau perilaku mereka dijadikan sebagai panutan. Ketika para 
cendekiawan atau kaum intelektual tersebut juga memberikan pandangan 
yang minor terhadap kesenian tradisi, maka berdampaklah terhadap 
bagaimana masyarakat menyikapi kesenian tradisi tersebut. Harus diakui, 
banyak kaum intelektual/cendekiawan yang berfikir minor juga terhadap 
tradisi, terutama yang mengadopsi pandangan-pandangan agama secara 
kaku. 

Sampai saat ini perhatian terhadap musik vokal Batak, masih 
didominasi oleh insan kampus/perguruan tinggi. Namun perhatian inipun 
masih sebatas pengumpulan data dan mengembangkan wacana, belum 
sampai ke tahap implementasi suatu pandangan atau konsep ke masyarakat 
luas. Sementara yang dibutuhkan selain pandangan tentu juga suatu bentuk 
action atau upaya-upaya revitalisasi. 

Di Jurusan etnomusikologi Universitas Sumatera Utara misalnya, 
sudah banyak skripsi yang membicarakan dan membahas musik vokal dan 
problematikanya, rekaman audio dan audiovisual juga ada. Berbagai 
wacana yag bersifat ilmiah tentang musik vokal juga sudah berkembang, 
tetapi hal tersebut tetap berada di wilayah kampus, tidak tersosialisai ke 
masyarakat. Seandainya ada pertemuan dari fihak pembuat kebijakan dan 
kampus, maka tentu ketika membuat suatu program yang berhubugan 
dengan kontinuitas suatu tradisi, tentu hasilnya akan lebih baik dan tepat 
sasaran. 

 
2.7  Kebijakan Pemerintah Tidak Mendukung 

 Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu 
kebijakan sehubungan dengan keberlanjutan sebuah tradisi.  

Menurut Badu Purba ada bebrapa upaya yang pernah dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Simalungun untuk melestarikan musik vokal. 
Misalnya berbagai acara pelatihan dan pembinaan dan event-event yang 
diselenggarakan dimana musik vokal merupakan salah satu bagian dari 
acaranya. Salah satu kegiatan yang cukup besar adalah Pesta Rondang 
Bintang yang pertama sekali dilaksanakan pada tahun 1981 di Pematang 
Purba. Pemerintah Kabupaten Simalungun  merekonstruksi Pesta Rondang 
Bintang yang pernah dilaksanakan pada masa lalu sebagai bentuk Pesta 
Budaya. Sebagai materi utama acaranya kesenian tradisional termasuk 
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musik vokal atau nyanyian rakyat Simalungun yang diformat dalam bentuk 
festival. Masing-masing kecamatan diwajibkan mengirimkan peserta, 
sehingga diadakan latihan atau belajar.  

Pesta rondang bintang berlangsung setiap tahun dengan berganti-ganti 
tempat sampai krisis moneter melanda negeri ini. Dalam acara ini 
diberikan penilaian dan penghargaan terhadap penyaji kesenian tradisonal 
Simalungun termasuk penyaji musik vokal (nyanyian rakyat).  

 Beberapa musik vokal Simalungun, yang telah diangkat  jadi seni 
pertunjukan dan ditampilkan adalam acara Pesta Rondang Bintang dapat 
direkam datanya dari Badu Purba. Musik vokal tersebut yaitu: taur-taur 
simbandar, ilah bolon dan taur-taur sibuat gulom.. Menurut keterangan 
dari Badu Purba, minat masyarakat Simalungun untuk mempelajari musik 
vokal sangat sedikit (bahkan hampir tidak ada), sehingga bila ada 
perlombaan dalam acara Pesta Rondang Bintang terlebih dahulu dicari 
orang yang dapat bernyanyi kemudian dilatih. 

 Kejadian yang hampir sama juga dialami musik vokal Pakpak, 
menurut Pion Brutu salah seorang tokoh adat dan budaya Pakpak yang 
selama beberapa periode menjadi Pimpinan Lembaga Adat Pakpak Sulang 
Silima. Menurut Pion Brutu generasi muda Pakpak tidak berminat lagi 
terhadap hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa yang berhubungan 
dengan tradisi dianggap kolot dan secara umum generasi muda dari Pakpak 
merantau untuk bekerja maupun sekolah. Menyikapi hal tersebut belum 
pernah ada upaya-upaya dari pemerintah maupun swasta untuk 
melestarikan musik vokal baik dalam bentuk pembinaan maupun pelatihan. 
 Pendapat senada juga dikemukakan oleh Erah Banuarea seorang 
seniman musik tradisional yang sekarang menjadi anggota legislatif. 
Selama beberapa tahun dia pernah memimpin suatu grup kesenian Pakpak 
dan telah beberapa kali mengadakan pertunjukan ke luar daerah Pakpak di 
antaranya Medan dan Jakarta sebagai duta promosi budaya dari daerah 
Pakpak. Menurut Erah Banuarea kesinambungan dari musik vokal Pakpak 
sudah mengkhawatirkan, sebab hilangnya minat dan ketertarikan generasi 
muda untuk mempelajarinya. Namun berdasarkan pengalamannya 
masyarakat masih tertarik untuk menyaksikannya, hal ini berdasarkan 
pengalamannya pada saat kampanye dia membawa musik tradisional dan 
menyajikan musik vokal untuk menarik minat dan perhatian masyarakat. 



Mauly dan Jasahdin, Musik Vokal 

 180 

Jadi bila pemerintah mengambil sikap, dengan membuat kebijakan yang 
tepat untuk mengangkat dan mengembangkan musik vokal Pakpak, masih 
memiliki peluang untuk berhasil. 

Tidak jauh berbeda juga dialami musik vokal Karo, seperti yang 
dikemukakan oleh beberapa seniman yang dapat dijumpai di kede 
penggual, minat dari masyarakat Karo terhadap musik tradisional Karo 
termasuk  musik vokal sudah mengalami degradasi (penurunan). Sehingga 
untuk kesinambungannya ke masa depan sudah dikhawatirkan. Hal ini 
disebabkan oleh berkembangnya musik keyboard yang dapat menghasilkan 
bunyi musikal yang menyerupai/mewakili musik yang dihasilkan oleh 
instrumen tradisional. Keadaan ini berdampak juga kepada musik vokal, 
dimana lebih disukai oleh generasi muda yang sifatnya dianggap modern 
bukan irama tradisional. 

Di Karo beberapa usaha-usaha untuk melestarikan musik vokal 
tardisional sudah pernah dilakukan, misalnya dengan mengadakan lomba 
ataupun pagelaran yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan dalam setiap 
Pesta Mejuahjuah, selalu ada acara lomba perkolong-kolong, namun minat 
generasi muda sudah terbeli oleh musik popular secara umum. 

Jadi dapat kita katakan bahwa, kebijakan-kebijakan dari pemerintah 
dalam rangka menjaga kontinuitas suatu tradisi masih sangat kurang dan 
belum menyentuh permasalahan. Berbagai event memang dilaksanakan, 
tetapi rata-rata hanya sekali setahun dan sekalipun event tersebut besar 
namun lebih sering hanya mengutamakan seremonialnya belaka. Berbagai 
program yang dicanangkan oleh pemerintah, sering sekali tidak menyentuh 
substansi permaslahan atau dengan kata lain tidak adanya perencanaan 
pemerintah lokal yang tertata untuk membantu mengangkat tradisi tersebut. 

 
3.   Dampak 

Berdasarkan berbagai hal di atas muncul berbagai dampak, diantaranya 
musik vokal semacam terisolir di masyarakat karena hanya sejumlah kecil 
orang yang dapat memainkan yang tidak punya koneksi kepada orang lain. 
Hal ini tentu menjadi hambatan yang sangat berati terhadap proses 
pewarisan atau kontinuitas suatu tradisi. 

 Dampak lain yang sudah muncul adalah anak-anak sekolah secara 
umum sama sekali tidak tau lagi tentang musik vokal. Berdasarkan 
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questioner yang disebar ke beberapa sekolah yaitu: SMP Negeri II 
Pematang Raya, SMA Negeri Pematang Raya (Simalungun); SMA Negeri 
II Kaban Jahe, SMP Negeri II Kabanjahe, SMP Negeri III Berastagi 
(Karo); dan SMP Negeri I Salak, SMA Negeri I Salak (Pakpak), 94% dari 
mereka tidak mengenal musik vokal. Ketika mereka disuruh menyebutkan 
musik vokal yang mereka sebutkan adalah lagu-lagu pop daerah. Berarti 
generasi muda sekarang tidak tau lagi tentang musik musik vokal, telah 
lebih akrab dengan musik pop daerah, nasional dan mancanegara. 

 Sekitar 4% yang masih mengenal beberapa musik vokal, 3% berada 
diwilayah Pakpak, sedang 1% lagi berada di wilayah Simalungun. Dari hal 
ini dapat disimpulkan bahwa, daerah yang lebih maju cenderung lebih 
meninggalkan tradisinya daripada daerah yang masih akan berkembang. 
Sementara tiga daerah pengambilan kuesioner tersebut, termasuk dalam 
kategori yang homogen dari segi kependudukan, sebab sekalipun ada etnis 
lain di daerah tersebut, budaya yang dianut (mendominasi) masih budaya 
setempat. 

 Beberapa toko kaset yang dijumpai di Kabanjahe, Pematang Siantar, 
Pematang Raya, tidak ditemukan rekaman yang bersifat tradisi. Mereka 
mengatakan sia-sia memproduksi kaset-kaset yang bersifat tradisional 
karena tidak laku. Ada beberapa hal tentunya yang menjadi penyebab 
kondisi ini, diantaranya: munculnya pandangan bahwa tradisi itu 
ketinggalan zaman/kolot, tidak adanya penyaji musik vokal yang dapat 
direkam, dan hilangnya perhatian masyarakat terhadap tradisi musik vokal 
sehingga bila diproduksi sebagai rekaman juga tidak laku. 

 Kondisi ini untuk di masa yang akan datang dikhawatirkan dapat 
menyebakan hilang atau dilupakannya sebuah tradisi musik vokal. 
Sekalipun ada sebenarnya upaya mengangkat kembali dengan memformat 
berbagai musik vokal tersebut dalam seni pertunjukan, dalam event-event 
yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun tetap terjadi suatu degradasi 
sebab dari segi nilai adat dan religi, sudah tidak ada lagi. 

 
4.    Penutup: Upaya Mengangkat Kembali Musik Vokal 

 Ada Berbagai tawaran untuk mengangkat kembali tradisi musik vokal, 
diantaranya: mensosialisasikan pandangan bahwa musik vokal bukan 
berarti lebih rendah derajatnya dari pada musik-musik yang lain, sehingga 
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masyarakat dapat memperlakukannya dengan setara; mengangkat musik 
vokal ke konteks yang lain, misalnya seni pertunjukan, sebab sebahagian 
besar tidak  dapat dikembalikan ke konteksnya semula karena pandangan 
dan struktur masyarakatnya memang sudah berubah; perlunya program-
program pemerintah yang representatif dan menyentuh akar permasalahan 
untuk mengembangkan musik vokal, bila perlu didahului dengan 
keterlibatan kaum intelektual (insan kampus) sebagai pengolah data, 
sehingga berbagai event tidak seremonial belaka; pemberian porsi atau 
ruang yag berimbang dalam berbagai media, selain penyetaraan pandangan 
akan prestise musik tradisi dan musik popular. 
 Berbagai data yang kami suguhkan ini diharapkan dapat berguna 
memberikan sumbangsih kepada pembaca apa yang dapat dilakukan 
dikemudian hari atau reaksi apa yang bisa dilakukan untuk kontinuitas 
kebudayaan musik vokal Pakpak, Simalungun dan Karo. Sehingga musik 
vokal sebagai suatu bentuk komunikasi yang yang representatif dimasa lalu 
dan sebagai kekayaan estetika suatu masyarakat, juga sebagai identitas 
sosiokultural tidak lenyap begitu saja. 
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