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PEMERTAHANAN NILAI KEARIFAN LOKAL BETAWI
DALAM TRADISI LISAI{ GAMBANG RANCAG MELALUI SISTEM PEWARISAN

Siti Gomo Attas
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS - UNJ

Pos-el: tigo_attas@),ahoo.co.id, Ponsel: 08 I 791 39960

ABSTRAK

Penelitian ini hertuiuan untuk memahumi bagairnana bentuk tradisi lisan gambung
rancaq7 yang memiliki nilai keari/'on lokal cli masyarakat Betawi yang harus
dipertahankan melalui sistem pewarisan. Untuk mencapai hal itu, digunakan metode
etnografi, yaitu melalui penelitian lapangan dengan cara ob,yervasi, perekaman dan
u)owancara. Hasil penelitian ini ruenyimpulkcrn bnhwa tradisi lison gambang rancag
adctlah sebuah pertunjukan yang memiliki bentuk kelisonan sesuoi teori formula dalam
konteks masyarakot Betctwi. Selanjtrfirya ditemukan bahv,a ada nilai kearifon local dalam
pertunjukan gambang rancag meliputi dua hal, yoitu herrnanfaat untuk kesejateraan dan
menciptakan kedamaian, karena pentingnya niloi kearifan local yang ada daktm
pertunjukan gambang rancag, ntaka systent pernertahanan nilai kearifan local itu dapat
dengan dua cara, yaitu dengan si,stem pewarison, melolui keluarga dan pemerintah.
Hasil temuan ini akan direkornendasikan untuk dijadikan bahan nruteri ajar dalam
pelatihan tradisi gambang rancag di keluarga t?tctttputl di lembaga-lembago keseniun
sebagai pandtran dan masukan dalam pelaksctnaan pelatihan gambang rancag
selonjutnya.
Kata-kata kunci: Gambung rancag. nilai kearifirn lokal. don ,sistem pewarison

PENDAHULUAN
Nilai kearifan lokal sebagai nilai kematangan suatu masyarakat yang tercermin dalam

sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan
sumber lokal (material maupun nonmaterial) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam
mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. OIeh karena itu, nilai kearifan yang
positif dan sesuai dengan masa sekarang selayakanya dijadikan sebagai nilai yang mesti diterapkan
pada generasinya agar mampu menciptakan kesejateraan dan kedamaian rnasyarakatnya.

Nilai kearifan lokal tersebut tanpak dalam tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat
Nusantara sejak awal sampai sekarang. Namun tradisi local itu semakin bergeser dan kini berada
dalam kondisi yang memprihatinkan. Keberadaan tradisi Nusantara yang berada di ambang
kepunahan juga terjadi dalam tradisi lisan masyarakat Betawi. Salah satu tradisi itu adalah
Gambang rancag. Kini gambang rancag sudah jarang dipentaskan, kalau pun tradisi ini dipentaskan
hanya menunggu undangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan suatu perheletan
resmi atau permintaan oleh pihak keluarga yang akan hajatan karena merindukan kesenian yang
bersifat kebetawian,

Data dari Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Jakarta menegaskan kondisi yang
memprihatinkan, yaitu beberapa kesenian budaya Betawi berada diambang kepunahan,
salah satunya adalah gambang ranca (Kiftiawati. 2An:3). Kondisi yang memprihatinkan
ini juga dipicu oleh masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta semakin hari semakin
terdesak dengan masuknya berbagai urban dan berbagai alasan pemeritah sebagai
perwujudan pembangunan- Proses perpindahan ini tidak hanya memindahkan masyarakat
asli ke pinggiran, termasuk menarik akar tradisi Betawi dari komunitasnya (Chaer, 2A12:6).

Kondisi ini tidak seharusnya terjadi, jika saja tugas Pemerintah Daerah DKI Jakarta
mampu melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian Betawi sesuai
dengan isi Permen No. 49 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengembangan, dan
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pemanfaatan terhadap kesenian Betawi. Satu sisi kesenian Betawi harus dipertahankan,
namnn sisi lain kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan terus dilaksanakan tanpa
ada analisis kebijakan untuk mempertahankan kesenian Betawi yang semakin terpuruk
barada di ambang kepunahan .

Tradisi lisan gambang rancag, menurut tulisan Jaap Kunst, seorang etnomusikologi
Belanda (dalam Ruchiat, 1981, him. 3) bahwa "sekurang-kurangnya sampai sekitar tahun
tiga-puluhan abad yang lalu, kehidupan gambang rancag sebagai pertunjukan yang masih
hidup baik, dalam arti masih cukup banyak dipergelarkan sebagai pertunjukan panggilan."
Gambang rancag adalah cerita yang dinyanyikan (apa yang disebut pantun dan syair) dan

diringi oleh musik gambang kromong.
Tradisi lisan gambang rancag ini menarik baik dari sejarah keberadaannya maupun

dari segi bentuk pertunjukannya sebagai bentuk tradisi lisan yang sarat dengan nilai
kearifan local, terutama nilai-nilai yang hidup dalam msayarakat Betawi. Dalam
wawancara dengan Yayah Andi Saputra, tanggal 1.2 Januai 2014, yang merupakan
pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi (LBK) menyatakan bahwa "tradisi gambang
rancag sekarang ini tiggal satu-satunya yang ada di wilyah DKI Jakarta, yaitu kelompok
gambang rancak Jali Putra yang beralamat di Jl. Gandaria-Pekayon RT 0012/RW 009
Jakarta Timur. Gambaran ini cukup mencegangkan sebab ada peran masyarakat dan
pemerintah yang seharusnya berkewajiban melindungi, mengembangkan dan
memanfaatkan tradisi ini agartidak punah.

Sistem pewarisan tradisi seharusnya bisa diberlakukan secara optimal untuk
menjaga tradisi ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Betawi.
Sebagaimana tujuan pewarisan adalah usaha Proses pewarisan budaya dapat dilakukan oleh
masyarakat terhadap warga masyarakat dalam sepanjang hayat anggota masyarakat. Berlangsung
dari sejak lahir hingga akhir hidup.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mempefianyakan nilai kearifan local seperti apa
yang muncul dalam tradisi lisan gambang rancag Betawi sebagai bentuk tradisi lisan, dan bagimana
cara mempertahankan nilai kearifan local tersebut melalui sistem pewarisan. Bagimana sistem
pewarisan yang sudah dilakukan dan bagaimana.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai kearifan local dalam tradsi lisan
gambang rancag, dan untuk mengetahui cara melakukan sistem pewarisan guna melestarikan
tradisi gambang rancag yang tepat selanjutnya hasil system pewarisan ini dapat dijadikan
rekomendasi kepada pihak komunitas dan masyarakat pemilik tradisi lisan sehingga tradisi ini
dapat perlindungan, memperoleh perlindungsn sehingga pemanfaatannya lebih optimal bagi
masyarakat Betawi.

Konsep tradisi lisan menurut Walter J Ong (1988, hlm. 3) yang juga senada dengan Lord
(2000, hlm. I ) dalam bukunya The Singer of Tcles ( 1 960), "The orality of culture totally untouched
by any knowledge of writing or print, primary orality", " menurut Ong kelisanan suatu budaya
yang sepenuhnya tak tersentuh pengetahuan apa pun mengenai tulisan atau cetakan sebagai
kelisanan primer". Sejalan dengan pendapat Ong di atas, Sweeny (1987, hlm. 2-5) , menyebutkan
bahwa tradsisi lisan adalah suatu sistem wacana yang tidak tersentuh oleh huruf. Konsep kelisanan
yang dimaksudkan adalah konsep kelisanan dalam konteks sistem pengolahan bahan yang tidak
mengandalkan huruf, yaitu sistem wacana yang bukan aksara yang mengungkapkan kegiatan
kebudayaan suatu komunitas.

Rusyana (1982:3) mengatakan bahwa tradisi lisan adalah tuturan yang sudah berupa tradisi.
Tuturan sebagai hasil dari kegiatan berbahasa yang berbentuk frasa, kalimat, dan wacana.
Sementara tradisi dipahami sebagai kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat, berdasarkan
nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Sealanjutnya bahwa tradisi lisan bisa juga berarti
adat kebiasaan yang masih dilakukan dan hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu
sendiri. Tradisi lisan merupakan endapan-endapan kebiasaan yang menjadi norma-norma atau
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aturan-aturan yang disepakati dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
r Sedyawati, 1996, hhn. 5-6).

Menurut Pudentia (2009, hlm. 59) tradisi lisan haruslah membicarakan konteks
masyarakat sebagai penghasil tradisi yang bersangkutan dan masyarakat sebagai penikmatnya.
Keberadaan tradisi lisan sekarang cukup memprihatinkan, menurut Pudentia dan Effendi (1996:10)
bahwa tradisi lisan sudah mengalami perubahan sesuai situasi, seperti : (1) tradisi lisan yang
terarcam punah karena fungsinya sudah berkurang atau berubah dalam kehidupan masyarakatnya;
12) tradisi lisan yang mengalami perubahan yang sangat lambat, seperti yang terdapat dalam
upacara-upacara adat dan seremonial kenegaraan; dan (3) tradisi lisan yang berubah cepat sehingga
seringkali tidak dikenali lagi akarnya.

Tradisi lisan juga berhubungan dengan fokolor, menurut Alan Dundles (1961:25-26) dan
James Danandjaya (2002,htm.2), folklor adalah kebudayaan yang diturunkan secara turun temurun
oleh sekelompok masyarakat atau dalam suatu komunitas yang kolektif. Ini berkaitan dengan
pengertian folk yang berarti komunitas yang kolektif dan lore yang berarfi tradisi yang diturunkan
secara turun temurun. Jadi pengertian foklor secara etimologis sebagai perilaku dan materi yang
diwarisi suatu kelompok orang secara turn-temurun dari beberapa generasi, tentu perlu pembatasan
lebih lanjut untuk dapat membedakan dari pengertian budaya pada umumnya.

Bentuk Perfunjukan menurut Malinowski (1923, hlm. 306), dapat dibaratkan dengan kata-
kata dalam sebuah percakapan hanya dapat dipahami kalau dikaitkan dengan konteks. Pemahaman
konteks situasi saja belum cukup untuk memahami kata-kata yang digunakan dalam percakapan
tetapi juga harus dibarengi dengan pemahaman konteks budaya. Konteks situasi adalah lingkungan
atau tempat peristiwa percakapan berlangsung. Konteks situasi atau tempat berlangsungnya teks,
menurut Halliday (1992, hlm. 16), mempunyaitiga unsur, yaitu medan, pelibat, dan sarana. Medan
menunjuk pada hal yang sedang dilakukan oleh pelibat yang di dalamnya menggunakan bahasa
sebagai unsur pokok. Pelibat menunjuk irada orang-orang yang terlibat, yaitu bagaimana sifat,
kedudukan, dan peranan mereka, Sarana menunjuk pada bagian yang diperankan bahasa.

Bentuk perlunjukan tradisi lisan ditandai dengan struktur kelisanan dengan menggunakan
teori formula- Fonnula dirumuskan oleh Lord (1976:30) sebagai kelompok kata yang tetap
digunakan dalam kondisi metrum yang sama untuk mengungkapkan ide-ide tertentlr. Ide itu
berkaitan dengan ( I) nama-nam tokoh; (2) kejadian-kejadian;(3) dimensi ruang; (4) dimensi waktu.
Rumusan Lord ini berdasarkan penelitiannya pada puisi-puisi bermetrum di Yogoslavia. Sementara
rnenurttt Sweeney (1980:21) bahwa formula untuk sastra Melayu bersifat deskriftif, longgar, bisa
dilepas-lepas, dan dapat dipergunakan dalam berbagai kombinasi. Selanjutnya dalarn struktur
tuturan gambag rancag juga akan dianalisis unsur bunyi yang berliubungan dengan rima, aliterasi,
asonansi, dan pilihan kata ditin jau dari segijumalah kata dan suku kata formula dan pola-pola baris
vang formulaik sebagai analisi struktur dari penelitian ini.

Selarrjutnva ancangan eksternal dari penelitian ini juga akan dikaji dengan melihat nilai
kearifan lokal dalam penelitian ini. Kearifan lokal didefinisikan oleh Balitbangsos Depsos RI
(2005:5-15) dalarn Sibarani (2A12:6A), sebagai rnilik masyarakat yang sikap dan kepribadianrrya
matang untuk mampu mengembangkan potensi dan surnber lokal dalam melakukan perubahan
kearah yang lebih baik. OIeh karena itu, nilai kearifan yang positif dan sesuai dengan masa
sekarang selayakanya dijadikan sebagai nilai yang mesti diterapkan pada generasinya agar mamplr
menciptakan kesejateraan dan kedamaian masyarakatnya.

Secara sistematis kearifan lokal yang berfungsi untuk kesejateraan terdiri dari (1) kerja
keras, (2) disiplin. (3) pendidikan, (4) kesehatan, (5) gotong royong, (6) pengelolaan gender. (7)
pelesterian dan kreativitas budaya, (B) peduli lingkungan. Selanjutnya kearifan lokal yang berfungsi
untuk kedamaian, yaitu: (l) kesopansantunan, (2) kejujuran, (3) kesetiakawanan sosial, (4)
kerukunan dan kedamaian, (5) komitrnen, (6) pikiran positif, dan (7) dan rasa syukur.

Menurut Lord (2000:21-25) bahwa dalam pewarisan, untuk seorang guslar harus melalui
tiga tahap, yaitu: Tahapan pertama ketika calon seorang penutur memiliki keinginan untuk
menjadi penutur, dimulai ketika ia menyenangi cerita yang dituturkan seorang pencerita.
Semakin sering ia mendengar cerita yang dituturkan, maka ia akan semakin akrab dengan
cerita tersebut. Pada tahapan ini, menyebutkan bahwa pengulangan frasa atau kata yang
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disebut dengan formula sudah masuk ke dalam ingatan penutur muda tersebut. Tahapan
kedua dimulai ketika penutur muda itu itu tidak hanya mendengar, namun sudah mulai
belajar untuk menuturkan cerita yang sebelumnya sudah sering didengar, baik atau tanpa
iringan instrumen. Pada tahapan ini penutur akan semakin mengenal irama dan melodi
untuk menuturkan cerita . Melodi dalam penuturan tradisi lisan menjadi salah satu bagian
untuk menyampaikan ide atau cerita. Melodi pula yang membuat seorang penutur harus
menyususn kata-kata atau suku kata agar tetap indah didengar. Hal inilah yang mebedakan
tradsisi lisan dan tradisi tulis. Dalam tradsi lisan tidak ada model yang pasti dan jelas
sebagai panduan untuk calon penutur. Setiap kali cerita yang dituturkan oleh tukang cerita
didengarkan, pasti selalu ada perbedaannya. Tahap ketiga ketika tukang cerita muda
mampu menampilkan sebuah cerita yang ia pernah dengar dari gurunya, dihadapan para
penonton. Penutur muda akan menyelesaikan tahapan belajaranya dengan sering tampil dan
mendengarkan tanggapan dari penonton atau pendengamya, semakin sering berhadapan
dengan penonton, penutur muda ini akan semakin mahir berimprovisasi, mengakumulasi,
serta memperbaruhi model formula yangia miliki. Dari ketiga tahapan proses pewarisan
(belajar penutur cerita) oleh Lord di atas, menunjukkan bahwa peran formula sebagai salah satu

aspek yang penting. Pada tahapan awal belajar penutur muda sudah mulai mengenal formula dan
cerintanya didengarnya. Formula, seperti yang dikemukakan oleh Albert Lord dan Milman Parry
setelah meneliti proses penciptaan karya seorang penyair Yunani yang bernama Homerus, yang
diperkirakan hidup sekitar 1000 tahun SM yang berjudul llias dan Odyssea. Homeros adalah
penyanyi buta yang membawakan karyanya tanpa tulisan.Milman parry dan muridnya Albert B.
Lord melacak proses penciptaan karya Homeros dengan mengambil analogi penyanyi cerita rakyat
Yogoslavia. Dari hasil penelitian keduanya , terbukti bahwa setiap kali tunkang cerita rakyat ,

seorang guslar, dalam membawakan ceritanya dia menciptakan kembali secara spontan, narnun
dengan memakai sejumlah besar unsur bahasa (Teeuw, 1994:2-3).

METODE
Metode yang digLrnakan untuk mencapai hasil penelitian 1,ang diinsinkan adalah rnetode

etnografi 1,'aitr-r penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. yaitrr bentLrk perlunjukan.
terutarna tuturan atau n)arryian rancag yang dibutuhkan sebagai baharr unalisis. tersedia di
lapangan, yakni dalarr ingatarr para perancagyakni berr-rpa formula. Selain data prinrer.iugaterdapat
data sekunder yang mencakup keterangan yang dibutuhkan untuk melenukapi clata primer. Data
sekunder itu rneliputi tanggapan dari pendukung tradisi garnbang rancag" clari segi pencerita.
pendengar. atau penonton, tokoh masyarakat. Betawi, pervaris ganrbang rancag. cian ekspresi
penonton ketika menyaksikarr pertr"rnjukan gambang rancag dan ternrasuk pcrlerr-ukapan vang
dibutuhkan dalam pertunjr-rkan, sepefti, panggung, musik dan pemain musik ganrban-u rancag.

Pengumpulan data dilakr-rkan dengan jalan menyaksikan peftun-iukan- nre\\ancarai para

penutur rancag, berbincang-bincang dengan tokoh rnasyarakat Betaui penclr-rkung langsung
garrrbang rancag. seperti. pemain dan penonton yang terlibat dalam pertunjukan garnbang rancag.

termasuk komunitas garnbang rancag, seperli keluarga kornunitas garnbartg rancag. tetanggaa.
lembaga pemerintah yang telah terlibat langslrng dalam sistem pewarisan garnbang Rancag,

terutama instansi, Dinas Pariwisata, Lembaga Kesenian ( LKB), Balai Latihan Kesenian (BL.K)
Pondok Kelapa Jakafta Timur. terr.nasuk para pesefta pelatihan garnbang rancag. Alat-alat yang
digunakan dalarn per-relitian -garnbang rancag. yaitu alat perekam elektronik (tape ecoreder)" karnera.

laptop dan lain-lain.
Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan teknik melakukan

perekaman dan wawancara, selanjutnya ditraskripsi. Setelah data ditranskripsi lalu dilakukan analisis
sengan ancangan yang digunakan. Selain analisis data dengan melihat unsur internal dari teks,

terutarna struktur kelisanan gambang rancag dengan pendekatan teori fonnula Albefi Lor1.

selanjLrtnya dianalisis unsur eksternalnya dengan melihat nilai kearifan local dan bagintana bentuk
pervarisan baik yang dilakukan oleh keluarga dan perneritah, guna mernberi konstribsi dari
kekurangan sistem pewarisan yang telah dilakukan.
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J \SIL DAN PEMBAHASAN
iruktur Pertunjukan Gambang Rancag Sebagai Tradisi Lisan

Data pertLrnjukan yang akan dianalisis d"alarn penelitian ini, yaitu peftunjukan ganrbc,tg-i'cdg pada acara Pecenongan, pada hari-Rabu tanggar rB JLrri zoij aan il;,rJ;k;; ;;",;;;;;;;' ;trcag pada acara Mastera di Hotel oasis, Senin 
.Jak-aia Pusat pada tanggal 25 oktober 2013, serta':rtunjukan Gambang rancag cli FIB-UI, tanggal 15 Desember 2010 oleh Kelompok Jali putra,

rrancag yang tampil Firman (33 tahun) dan Jafar (48 tahun), dan pemain m.rsik'r"hrun, Gong,'arnbang, Gendang, dan Kecrek . Pada pertunjukan .un"ug tuli itu Finnan clan Jafar membawakan.ntcag si Pitung.
Pertunjukan Gambang rancag merupakan tradisi lisan Betawi, yaitu dua buah bagian'esenian-yang terpisah,-yaitu gambang seuagai rnusik au, ,or"og sebagai sastra. Kedua kesenia,:rsebut kemudian digabungkan ,r"nluai suatu permainan alat musik gambang yang mengiringi'r-iian pantun berkait' Biasanya terdafat dua orang penutur (perancag)yang saling sahut-menyahut-:ntun' atau lebih' Bagi masyarakat Betawi, rancigyang disusun dalam pantun memiliki kekuatan:ada kata-katayang mengikat satu dengan yang lainnyu,-ku."r, itu, pantun dalam gambang rancag

'kan dikaji dengan teori formula guna melihatltruktur tuturan r"r;;;r; ,;bCi"",rt Iisan dan-ikali dari nilai kearifan lokal Betawi sebagai pesan v"rg lgm disampaikan kepada penonton.
'elanjutnya untuk meginformasikan bagimunu ,irt"* p"*Ilr"un sebagai bentuk pemertahanan:adisi lisan gambang rancag.

Formasi pertunjukan gambang rancag bisa disesuaikan sesuai keinginan pengarah acara
"mcag' Menurut Ruchiat, (83 tahun), wawancara l2 Januari 2013, bahwa dlhulu fb,nasi rancag:rbentuk dengan posisi pengiring musik di belakang prror"rg, namun sekarang ini disesuaikanrengan kondisi tempat pertunjukan, kadang-kadang, p-engi.ing.uriL rancagberad-a di posisi depanrerada di bawah panggung, sementarap erancag beiada aI u"t"urung di atas panggung.

Bentuk rancog si Pitung dalam pertunjukannya memiliki karakieriilk f,elisanan, yaitu-lcngan cara dinyanyikan dengan spontan, jnteraksi trngrl,r,g-u,rtara penutur dengan penonton pada)aat bersalraan, terjadi satu kali dan aktual. Rrrcig ,\7 I,iturg sebagai sastra lisan Betawi-lipertunjukan oleh pe-nuturnya dengan mengunakan bentuk formula. Bentuk fbllr-rla ini merniliki
'arakteristik pada pola-pola strLrktur, sebagai be,tr-rk restorasi sernangat, yang tercermin dengan,ara pernbawaan perancag yang humoris dan spontan.

Dengan sistem forrnulaik tersebut, seorang penutur dapat menyajikan peftunjr-rkan dalam'raktu yang cukr-rp lama atau dipenclekan clan teks'yang sernarak clengan pengernbangan puitis
'erdasar repetisi dan improvisasi yang dibLratnya. veikip-un diketahui bahwa perarcagmelakukan
'engulallgan yang tidak persis sama, t"trpi mlmiliki ,rut nulu,.,g sama clari kata asli,1,a. penuturjapat merakit kata tersebut dan dapat nrelakukan kombinasi kutu dun dengan menrbuat variasinya,\clnudian dapat pLrla dengan cara membuat konfigurasi syui. du,-i kata utama yang menjadi pokok
'r'a.ir, perluasan deltgan melakukan agregasi pada k-ata-kata terlentLr. repetisi dart reduclarsi kata atau
^alimat maupun frase' Dengu,] un.r. kata yang fomulaik tersebut memungkinkan penutur untuk:nengembangkan syair/teks clengan nrakna yang sama.

Struktur pertunjukan gambang .u,l.ug lakon si Pitung pada acara pefturiukan gambang:'ancag di beberapa tempat di DKI Jakafta sebagai clata penelitian akan dibahas, dengan dua contolrpertun-iukan tradisi Iisan pada acara Pecenongirn pada ianggal lg Juli 2013 dan pertunjr_rkan pada'rcara Mastera di Hotel oasis, Senin Jakarta Rusat, tanggiizs ottob"r 2013. proses pertunjukanlimulai dengan aba-aba dari pembawa acara untuk mernf,lrsilakan pemain rnernainkan perturjukan-ancagnya' Acara perlunjukan gambang ra.ncag..diarn'ali dengan rnenghadirkan music ganrbangrrollloll$ detlgan lagu instrumentalia atau lagu*phobin. yuitu- lagu-lagu phobin Jiro, Waledarr,Phobin Kong Jilok Perempuan, Phobin Kong Jilo iaki-laki, phobin cit no sha. phobhin
Tintin'Phobin Tukang Sado, Phobhin cin Ke weke, menurut Sopandi (1999:gg) tujLran pen_qantarittusic instrltmentalian ini atau cliawali lagLr Phobini adalah untuk memanggil para penonton agarsegera berkurnpul ke acara keramaian kur"nu pertunjukan rancag akan dimulai. Musik sebagaisebagai penanada atau aba-aba rancag akan dimulai.

Setelah penonton hadir, sebagai bagian kedua dalam perlunjukan gambang rancag, yaiturrtenanlpilkan penyanyi untuk rnemberi ucapan selamat datang para tarnu undangan atau penorrton
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yang hanya ingin menonton rancag. Lagu-lagLr yang dibar.vakan oleh penyartyi, mentlrllt Sopandi

dkk. (1999:88) yaitr-r lagLr-lagu saylrr (lagu-lagu hiburan/ selingan) seperti, Kicir-kicir, Jali-Jali,

Sayur Lodeh, Cinte Manis, dan lain-lain beftuiuan urttuk rnettgumpulkan penontoll rancag.

Tibalah pada bagian yang ketiga yaitLr lagu rancag dengan diawali dengan lagu phobin,

yaitLr Phobin Jago, sebagai pengantar rancag, selanjLrtnya Firmatt (33 Tahun) yang bemindak

sebagai perancag pertama hari itu langsr-rng berucap lkita mulai acora rnncag dengan runcag si

Pitung, ayo Phobin Jago/ selanjutnya music pun dimulai derrgan lagu isntrumentalia Phobin Jago,

dilanjutkan perancag rnenyanyikan cerita si PitLrng berupa pantlrn pada bait 1 bunyinya sebagai

berikut:
(1) Kalo kue sumping kenapa bang Finnan makanan orang

Kue sumping makanan orang
Kalo palang melintang kenapa kerang digantung
Pasang kuping semuanya rame-rame di yang terang-terang
Pasang kupinglah biar terang
Setengah sebelas kita diem disini nih Mau cerita si Uwa Pitung (Firman)

Pada bait 1 di atas, hasil transkripsi dari pertunjukan Gambang Rancag Betawi pada

acaraKesenian dan Sastra Pecenongan padatanggal l8 Juli 2013 di Taman Ismail Marzuki yang

diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI Jakarta, menunjukkan di awal pertunjukan

gambang rancag terjadi interaksi antara pemain rancag dengan pemain musik, dengan ajakan

perancag kepada pemain music untuk bersiap dengan irama lagu phobin Jago, diikuti dengan

nyanyian pantun oleh perancag, dengan menyanyikan larik kesatu dari pantun cerita Si Piung

yaitu /kue sumping kenapa bang Jafar makanan orang/, selanjutnya perancag mengulangi
kembali larik kesatu, pada bagian kedua /kue sumping makanan orctng/, tujuannya untuk
menyamakan irama laguyang mengiringi rancag larik perlama. Selanjutnya larik ketiga
dengan lirik lagu lKalo palang ruelintang kenapa kerang digantung/ dilanjutkan dengan

perancag Firman mengajak penonton untuk ikut serta menyanyikan lagu lemang-emang-

emang/ degan tujuan untuk menyelaraskan irama agar ada keselarasan, seperli pada larik
satu dengan mengulang bagian sebelumnya, sementara larik ketiga, dilanjutkan dengan

larik keempat mengajak penonton menyanyikan lirik lagu lemang-emang-emang/, yang
menurut perancagnya lebih bertuiuan untuk menarik perhatian penonton, sebagai petunjuk

bahwa telah terjadi interaksi antara perancag dengan penonton dalam perlunjukan,
penonton ikut berintaraksi dengan pemain, tetmasuk untuk meramaikan suasana

pertunjukan. Selanjutnya larik kelima dan keenam dinyanyikan untuk informasi
pertunjukan selanjutnya seperti lPasang kuping semuanya ranle-ratne di yang terang-
terang/ lalu diulangi kembali /Pasang kupinglah biar terang/ untuk menyelaskan irama,

dan diakhiri dengan lirik lagu ketujuh dan kedelapan , seperli lSetengah sebelas kita diem

disini nih /,/Mau cerita si (Jwa Pitung/. Kata Uwa Pitung adalah interaksi antara penutur

perancag dengan tokoh rancag dalam cerita yang akan dibawakan, kata Uwa dapat juga

dipakai sebagai penanda kedekatan antara perancagipenutur rancag dengan tokoh yang

akan diceritakan, seperli hubungan akrab antara paman dan ponakan. Perancag memanggil

tokoh Pitung dengan sebutan Uwa Pitung.
Dalam bentuk perlunjukan gambang rancag sebagai bentuk tradisi lisan juga dapat

ditunjukkan bentuk kelisanannya dengan membandingkan pantun pada tradisi tulisan dan

tradsisi lisan. Bentuk pantun pada tradisi tulisan. hanya dapat diamati dengan bentuk secara

tertulis, tetapi bagaimana bentuk pantun dilisankan akan berbeda dengan bentuk pantun

tulisan yang hanya dapat diamati dari bentuk tulisannya, seperti yang tampak dalam uraian

di atas. Pantun dalam bentuk tulisan hanya dapat ditunjukan bahwa larik kesatu dan kedua

disebut pengantar sementara larik ketiga dan keempat adalah isi. Susunan rima atau sistem

persajakan pada pantun dalam versi tulisan dinyatakan bersajak ab-ab selalu terdiri dari empat
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larik menurut Djamaris (2004, hlm.210) pantun adalah puisi lama yang memiliki larik empat
(quatrain) dengan rima ab-ab, terdiri dari dua larik sampiran dan dua larik isi.

Sementara pada rancag sebagai tardisi lisan bentuknya agak berbeda disebabkan
pertunjukan rancag adalah cerita ditutr-rrkan atau dilisankan dengan cara dilagukan, lagu rancag
dibentuk dalam pantun berkait yang disesLraikan iramanya. Menurut Chaer (2012: hlm. 76) pantun
berkait adalah pantun yang larik peftama mempunyai hulungan dengan pantun kedua , lalu pentun
kedua punya hubungan dengan pantun ketiga,-dan seterusny-a. Namun oatam tardisi lisan rancag si
Pitung tidak bisa disebut sebagai pantun berkait yang utuh, selain bentuknya tidak empat larik,tetapi bisa lebih. Hubungan antara larik satu dan dua, larik tiga dan empat,iarik lima dan enam,
larik tujuh dan delapan.

Paralisme dalam rancag sebagai bentuk yang menandai kelisanan sebuah pertunjukan
gambang rancag' contohnya pada bait kedua dan keiiga, terletak pada larik pertama dan larik
kedua, terdapat peT'Suhngan huruf konsonan p, k, m, disibut pengulangan dalam bentuk aliterasi.

Y:lllll n:]lopo (1,990.:l-ll.bahwa aliterasi uaulut 
-pengulanian 

bunyi konsonan atau ketompok
Konsonan pada awAl qpku kata atau kata secara berurutan. Hal itu terlihat dalam kedua Uaii al
bawah ini.

2) Ya kalo pasang pelita ente bilang kerang digantung
(kmengajak penonton koor emang_emang)
Pasang pelita kerang digantung
Kalo pisang kepok ambilyang muda_muda
(emang-ernang-emang)
Yang disini bawa rancagnya Bang pitung
Kita disuruh rancag Bang pitung
Yang dulu pernah ngerampok di kampung tanah Merunda
(Jafar)

3) Pasang pisang kepok lo birang kenapa yang nruda rnuda mucra
Pisang kepok vang rnuda-rnuda
Kalo ada senrpilan di ketebrak jatoh di tanah
(ernan rr- crnarrs-errrarrg)
Emang ini rnau cerita pitu,g r'vaktu ngeranrpok cri Merunda
Kita mau cerita pitung rvaktu ngerampok di Merunda
Tuh Lrdah nratr n-serampok jLrragan sero masuk dibilang udah kena (F.irman)

Pararelisnre dalanr bentuk aliterasi pada bait kedua" larik pe(anra , yaitu I ya kalo p!$erg
pelita ente bilung kerung c{igantungi dan pacia larik kedua /iisang kqtok yung ntudu-mudcti
pengu langan huruf konsonan juga diteruskan pada bait ketiga,-larik .ut, jun dua. yaitu
/Pasang pi.stutg kepok lo bilang kenupa yang mttc{ct nttttla iuctat, / piscmg kepok'yttng
muda-muda/. ,Selanjutnl'a pengulangan vocal juga sering kita dapatkan jala* bent,k
tuturan lagu rancag. nlisalnya huruf a,i,e,o, e, dan u. Pengulangan huruf vocal ini oleh
Pradopo (1987: hlm. 38) disebut asonansi, bahwa aliterasi dan asonansi sering diualang
dalam pantun guna memperdalam rasa dan juga memperlancar ucapan lagu. pengulangui
ini juga bertujuan menirnbulkan kemerduan dalam p"nd.,lgu.u, sehingga tercipta imaji-imaji yang hendak disampaikan oleh tukang .u,l"og, berikut adalah i"-rgt,lu,1gun vocal
dalam rancag, yaitu: lemang- entang-eruang/, /Eiang ini matt ceritcr pirung ttaktu
ngerampok di Merunda/, /Tuh uclah mau ngerampok juragan sero masuk ctibiting uctah
kena/. Asonansi pada larik keempat vocal e pada iwal kata berulang tiga kali, selanjutnya
pada larik kelima vocal e diulang kembali" termasuk aliterasi n pada tarlt teiima diulang
pada larik ketuiuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwatukang rancag ti<lak hanyi
memperhatikan keharmonisan bunyi agar bunyi lagu rancag tidak ru*-bung *""tuinkun;rgo
tukang rancag menjaga pola bunyi untuk menciptakan keharmonisan tersebut.

F-orurn llmiah.\'I:PBS Upl | 111



Irama dalam gambang rancag dapat diperhatikan lebih mengarah pada kegembiraan.

pada konteks pertr-rnjukan garnbang rancag umumnya adalah untuk menghibur orang

irajatap, seperti sunatan. perkawinan, syukuran, dan perayaan hari ulang tahu sebuah

initansi. Untuk mendukung irama seperli itu tukang rancag menjaga ketetapan irama dalam

lagu rancag, yaitu I -4 sr-rku kata seperti, contoh lagu rancag si Pitung, yaitu:

4) Kalol asem/ keranji/ pas/ ketemu/ jatoh/ di/ tanah/

2 2 3 I 3 2l2
Asem/ keranji/ jatoh I dil tanahl

23212
Ketok/ kerang/ kenapa/ Jalan/ Pegangsan/

2232i
Emang/-emang-/emang/
222
Bang/ Pitung/ ngerampok/ Haji /Samsudin/ barangnya/ kena/

1232332
Haji/ Sarnsudin/ barangnyal kenal

2

Uang/ emas/ uang /perak/ digondol /abis/-abisan/ (Jafar)
2 2 2 2 3 23

Lagu rancag biasanya memiliki lagu penyisip misalnya mengulang kata-kata /jatoh di

taia! sebagai pengulang dari larik pertama pada bait keempat, termasuk lagu Emang/-

emang-/emang/ adalah untuk mengimbangi irama dari larik ketiga, yaitu /KetoU ketangl

kenapa/ Jalanl Pegangsan/ lagu rancag di atas mempunyai pola pada larik kesatu

ipatikelAlomina,AJomina/Ajektiv alverbalPartikel/Verba, larik kedua. yaitu berpola

Noimina/,Nomina/Verba/ Parlikel,A{omina/, larik ketiga berpola

VerbaNorninaa/Pronomina,4',lominaNomina/, larik keempat berpola.

/Adverbia/Adverbia/Aciverbia. selanjutnya larik kelima berpola

/Nomina/Nor.ninaNomina/Verba/. NominaNominaNomina/Verba selanjutnya larik

keenam terjadi pengulagan poia Nomina,Nomina/ Nomina/Verba/, dan diakhiri dengan

pola ,Nomina/NominaNomina,t'iomir.ralVerba/Verba. Berdasarkan pola itu maka suku kata

yang dipakai pada umumn).a merniliki susunan suku kata sebagai berikut: 2-2;24:-2-2. )-
2., l-2; dan 2.-2'.. Berdasarkan jurnlah suku kata yang dipakai dalam lagu rancag si Pitr-rng

adalah sama" hal ini bertujuan menyamakan irama lagu agar didengar merdu dan

menyerukan ke gemb iraan.
Berrtuk fonnula dalarn perakitan cerita runcag Si Pittutg begittr terasa kelisanannya jika

kita perhatikan secara bcrulang, antara satu perlr-rnjukan dengan perluniukan yang lain- Hal itulah

1,ang rnenjadi catatan dalarn penelitian tradisi lisan sebagai hal yang berbeda dengan sastra tulis.
'Bahiva 

pada setiap perlr-rnjr-rkan tidak akaan sama kornposisinya. Hal ini sesuai dengan apa yang

clikentLrkakap oleh Sr,veeney ( 1980)" bahwa formula dalam sastra lisatt tradisional Melayu,

umu1nlya'bersilat deskriptil, dapat clilepas-lepas, dan dikornbinasikau dengan berbagai bentuk

lainn1,a. Dengan dernikian. pemakaian bentuk-bentuk fonnula untuk membangutl dan

mengembangkan teks cerita, ticlak pernah muncul dalam konstruksi yang sama persis bila

digunakan dga kali ataLr lebih. Contoh clalam tiga pertunjukan gambang rancag dengan rancag Si

PitLrpg. ntenunjukan bahwa ketiga lagu rancag yang dilagukan mengalarni perubahan lirik pada

beberapa kata setiap larik dalam lagu rancag, berikut adalah tiga bentuk peftunjukan gambang

rancag yang rnembarvakatr

Cerita Si eitung dalam peftunjuakn Rancag Si Pitung pada acara Pameran Pecenongan tanggal 1B

JLrli 2013, rancag (l) dan Pertunjukan Rancag Si Pitung pada Seminar Mastera pada tanggal 25

Oktober 20i3 di Uotel Oasis, rancag (l), serta pertunjLrkan gambang Rancag pada Tontonan

Betawi di FIB-UI, pada I 5 Desember 2010, rancag ( I ) ,sebagai berikut.
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l) Kalo kue SLrmping kenapa bang Jafar rnakanan orang
Ngecunrping makanan orang
Kalo palang melintang kenapa kerang digantung
Pasang kuping semuanya ranre-rame
Di yang terang-terang
Pasang kupinglah biar rerang
Setengah sebelas kita diern disini nih
Mau cerita si Ua Pitung
(Firman)

1) Kalau kue sumping kenapa dibilang bang Jafar lu bilang makanan orang
Kue cumping makanan orang bu
Kalau pasang pelita
Kenapa terang-terang (emang...eman g...emang)
Pasang kuping enyak babeh
Malam ini yang terang-terang
Pasang kuping bareng kita biar terang
Saya mau cerita riwayat dulu
Pahlawan betawi nama bang Pitung
(Finnan)

I ) Ya kalau orangnya klutuk Bang Firman dari Betawi
Orangnya Klutuk dari Betawi
Ya kalau petik kecipir enaknya ya pake tangga
Waktu abang pitung masuk diieblosin ke dalarn bui
Abang pitung masuk ke dalarn bui
Abang serdadu sipir dr_ra kornpi surur ja_ua

(Jafar)

Dari ketiga perlunjukan di atas, jelas menunjukkan bahwa bentuk fblnula 1,ang
dipakai oleh perancag telah mampu rnenciptakan tiga bentrlk pertuniukan yang memiliki
komposisi yang berbeda. Pada setiap lagu rancag cialam ketiga pertuniukan. bahwa
komposisi lagu rancagnya tidak ada yang sama. Pada setiap pertuniukan komposisi lagu
rancag yang dinyanyikan dengan cara cepat tanpa mcnyiapkan diri sebelLlmnya. kemahiran
menyusun rancag diperoleh dari pengalaman seniornya. dalarn hal ini orang tua Firman dalr
.lafar" yaitu Rojali . pengamatan dan latihan yang diberikan seniorny,a diingat sebagai bekal
dalam melakukan pertunjukan rancag. Setiap pertunjukan vang dilakukan oleh Jafar clal
Firman. selalu terjadi penciptaan kembali. dengan berbekal penvesuaian terhaclap situasi
pertunjukan. seperli keadaan tempat, khalayak" dan waktur pertunjukan. Dengan demikian
tidak adanya komposisi yang tetap itu membuka pelr-rang bagi perancag menciptakan variasi
lagu rancag yang elalu berubah, sekaligus sebagai ciri tradisi lisan. Hal itu terliliat dari
ketiga pertunjukan gambang rancag yang mernbawakan cerita yang sama- yaitu rancag Si
Pitung. dari setiap bait tidak ada yang persis sama atau berhubungan antara satu
pertuniukan dengan pefiunjukan yang lain. vang ada hanya terjadi pengulangan frase
klausa, dan kalimat dalam larik selanjutnya atau bait selaniutnya. hal ituiah yang
dinamakan formula sebagai alat bantu ingatan (remebbering) perancag tidak rnenghafal
lirik lagu rancag tapi secara spontan menggunakan ingatan yang sudah ada dalam ingatan
perancag.

r
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Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Gambang Rancag
Tradisi lisan gambang rancag sebagai pertunjukan milik masyarakat Betawi yang

sangat disenangi pada masa lampau. Menurut Sopandi dkk. (1999:4) bahwa dahulu
banyakdi antara masyarakat yang tidak merasa puas jika mereka mengadakan kenduri tanpa
perlunjukan gambang rancag. Gambang rancag pemah menjadi idola pada masanya.
Menurut Jaap Kunts, seorang etnomusikolog Belanda yang banyak menulis tentang music
berbagai suku di Indonesia, khususnya dalam satu bukunya Do Toonkunst van Java
(1934:308) menyatakan bahwa pada tahun 1930-an kesenian gambang rancag pernah

menjadi idola pada masanya. Namun seiring perkembangat zaman gambang rancag mulai
ditinggalkan, salah satu penyebabnya adalah penggenerasian terhadap anak cucunya, bagi
perancag senior tidak semuanya dapat berjalan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya
gambaran untuk memberi kesejateraan di masa yang akan datang.

Pada sisi lain gambang rancag memiliki nilai yang sarat dengan kearifan lokalnya,
baik dari segi tumbuh kembangnya tardisi lisan gambang rancag ini maupun isi dari
pertunjukan gambang rancag itu sendiri. Nilai kearifan local sebagai nilai peninggalan
leluhur masyarakat Betawi, diharpkan dapatdijadikan alat untuk menata kehidupan
masyarakatnya, baik sebagai peningkatan kesejateraan maupun bermanfaat untuk
menciptakan kedamaian.

Gambang Rancag yang di dalamnya memiliki nilai kearifan local untuk kesejateraan
berupa kerja keras, disiplin, pendidikan, dan gotong royong, serta peduli pada lingkungan.
Gambaran itu tampak dalam usaha para perancag yang sekarang ini masih mampu
mempertahankan tradisi ini dengan tantangan budaya yang semakin sulit dibendung
pengaruhnya dalam masyarakat. Digambarkan oleh Roiali (78 tahun) seorang maestro
gambang rancag, yang tinggal di Gandaria Pekayon RT 12lRW 09 Kecamatan Pasar Rebo
Jakarta Timur, bahwa ia tidak pernah berhenti mengajak anak cucunya berlatih gambang
rancag selagi dia masih hidup. Kegigihan Rojali inilah yang menjadi bagian unsur nilai
kearilan lokal yang masih terus hidup, tanpa hendi melakukan pewarisan dalam
keluarganya. Melalui kerja kerasnya dan disiplin untuk selalu mengajak anak dan cucunya
berlatih gambang rancag, sekarang ini masyarakat Betawi, patut berbangga karena masih
bisa menyaksikan pertunjukan tradisi lisan gambang rancag di tengah kehidupan mereka di
DKI Jakarla. Pemain Tradisi lisan gambang rarlcag yang sekarang ada, seperti Firman (33

tahun), Jafar (48 tahun), dan Jaya Kandi (28 tahun) adalah bukti dan dedikasi kerja keras,
Rojali mampu menghidupi keluarganya melalui kesenian gambang ranaag, Rojali dapat
melestarikan dan mengembangkan tradisi lisan ini hingga bisa dimanfaatkan untuk
kesejateraan hidup dirinya dan kelaurganya sekarang ini.

Kearifan local fungsi yang rnengandung kedamaian dalam gambang rancag

merupakan pertunjukan hiburan rakyat yang kental dengan pesan moral. Hal ini tampak
dari pertunjukan gambang rancag, sebagai hiburan rakyat Betawi yang merepresentasikan
nilai kehidupan masyarakatnya sesuai dengan ajaran moral pendahulu, komitmen pada

agama Islam sebagai idiologi perjuangan para pejuang pada masa colonial Belanda dan
antek-anteknya. Agama Islam yang kental dalam pertunjukan gambang rancag, melalui
penampilan perancag yang selalu menggunakan peci hitam, dengan pakaian sadariah atau

baju koko dengan celana hitam dan sarung yang selalu diselempangkan di leher perancag

Firman dan dan Jafar, sebagai representasi Pitung dengan model pakaian tokoh legenda
dalam cerita rancag, pada bagian lagu rancag si Pitung digambarkan bahwa tokoh pitung
adalah murid Haji Naipin yang mempunyai ilmu agama yang tinggi, seperti dalam kutipan
rancag, yang dinyanyikan Firman (26) dan oleh Jafar (27) pada pertunjukan gambang

rancag padaacara Pecenongan 18 Juli 2013 di TIM (Taman Ismail Marzuki) Jakarta di
bawah ini:
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Gambaran lagu rancag sebagai pesan moral. berupa nasehat kepada penonton rancagjuga tergambar daranr perru,jukan"gambang .un.ug. ;;;l seorang jagoan yang terkenaldengan ilmu yang tin-tr.-t.i seperti eu,ig plturi i"rt;";;ui *.runggar hukum karena ticlak
.Llli'i:lTr-;',lljiiJ.,r,strk p'n1i'a pesan nio,ai itu'tun,puk ouiun nyunfun rancag Si

\:tnan-r: :-,' r : . : - :.. _ - :.._ a-riJn-\a emang dermawanKanttrng:t...r -r.--_-.. 
.,: ;:.-rt 

= 
;.,n."-nl.,fo, apa_apaan\arna al.ran.': pi:ii;r.'r cn.lanq clia.1acli pahlalvarr

Sak in-e jagon_r a bang pitung
\arnanva jadipahIawan

Kalau mau kenaltuh bang pitung adatah ,r.io,rljltlTri"
\\'aktLr dikasih ilmu eh pulunyu cl-itiupin
Dikasih ilmu eh si pitu;g kagak ngu."fin
Sebab kalau bLrkan pitung f*un_iu*unnya kagak ada yang mimpin

Irlurq kalaLr bang Jalar ngomong bang pitung
Ditan-ekepnr a susah antat
Kanton-9nra senclut er.npat biji isinya segala jimat
Gururna dari haji rraipin dia Lukan da.li".onrut
rJl slllt ktta kasilr tau rancag pitLrn-snya udalr tantat

Emang kalau kita kayak bang pitlrng nih
Ernang kita kudrr tobatirr
Jangan pula.iadi sodara, musuh kita.jangan ampe_ampe dapetinDi sini penonton biar kagak p"roro.rn k';tu k.lrrirrah nasehatinGak enak di dalam bui yang toclo kena rrir.ini, Firman

lt)

30)

Jafar

Firman

li
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(2e) Kalau jadi jago zaman sekarang ernangnya kagak berguna
Sebab manusia itu gak cukup pake panah

Kayak bang Pitung lang upeti dia lawannya
Jangan pula kitanya bodoh yang pinter kagak kudr-r kena

.Iafar

(30) Gue juga penrah dibui lu tau gue pernah dibus waktu itu kepala ribut
Bini gue dateng darijauh
Dalem sel lu bisa sambut
Siapa yang kuat di dalam bui udah ngebetjemput
Gak enak banget di dalem bui
Puntung rokok pada berebut
Firman

Pesan moral dalam pertunjukan gambang rancag sebagai nilai kearifan local untuk
menciptakan kedamaian harus selalu tertib tidak melanggar hokum, akibatnya diri sendiri
menderita juga keluarga, maka pesanya jangan pernah melanggar hokum agara semua
selamat.

Sistem Pewarisan Tradisi Lisan Gambang Rancag
Pewarisan Gambang Racag Keluarga

Secara khusus pewarisan gambang rancag di keluarga, menurut Rojali (78 tahun),
Wawancara 22 Juni 2013, di rumahnya di Jalan Gandaria Pekayon RT l2lRW 09 Kecamatan
Pasar Rebo Jakarta Timur, Rojali mengatakan bahwa dia mengajarkan kepada anak dan cucunya,
cara bermain gambang rancag tanpa henli, melaui keluarga dengan cara memberi contoh atau
memberi pemodelan kepada putranya Firnan dan Jafar, serta cucunya Kandi, bagaimana cara
merancag, bahwa untuk menyusun rancag diingat di awal harus ditaruh dibelakang, dengan lebih
awal mencari pasangan katanya yang sesuai untuk ditempatkan di depan, kalau itu bentuknya
pantun harus disusun dengan rima a-b-ab, untuk lagu rancag pada awal menggunakan pantun,
sementara lagu rancag jika sudah memasuki irama cepat perancag tidak lagi menyusun pantun
dalam lagu rancag, tapi menyusunnya dalam bentuk syair, yaitu bersajak a-a-a-a. Cara pemodelan
dengan teknik merancag dan dan menyusun lagu rancag memang memerlukan waktu yang tidak
sedikit, guna memperkaya kosa kata yang menjadi formula dalam pertunjukan gambang rancag.

Apa yang dilakukan Rojali kepada anak dan cucunya sebagai bentuk pewarisan keluarga,
tidak berbeda jauh dengan dengn hasil pengamatan yang dilakukan oleh Albert Lord (2000:21-25),
bahwa seorang penutur rancag yang ingin belajar rancag, seperti Firman, Jafar, dan Kandi, haruslah
sering mendengar lagu rancag yang dituturkan Oleh Baba Rojali ketika merancag, baik menonton
saat pertunjukan atau ngeriung di rumah sambil bertanya bagaimana cara mengingat pantun-pantun
dan syair-syair dengan baik. Proses ikut menyaksikan Baba Rojali tampil merancag, baik Firman,
Jafar yatg berlangsung sejakmereka kecil menyebabkan timbul kepekaan dan ingatan dalam
memori anak-anak dan cucu Baba Rojali bagaimana cara merancag.

Selanjutnya dalam proses pewarisan gambang rancag kepada anaknya Firman dan Jafar
serta cucunya Kandi, terkadang diminta oleh Rojali untuk mencoba cara merancag apa yang mereka
telah dengar dan saksikan. Dengan kepekaan dan seringnya Firman dan Jafar mengikuti
pertunjukan, baik membawa peralatan music atau memainkan music gambang atau Tehyan,
sehingga tidak ada kesulitan yang berarti ketika mencoba merancag, apa Iagi ketika lawan main
Rojali telah meninggal, yaitu Samad saudara kandung Rojali, terpaksa Firman menggantikan untuk
tampil. Begitu pun dengan Jafar dan Kandi. Ada peluang dan kesempatan untuk mencoba kehalian
mereka untuk mampu dan bisa merancag.

Seringnya ada undangan rancag sejak tahun 90-an Firman sudah berani sering tampil uk
menggantikan Uwa Samad sebagai lawan main Baba Rojali. Selanjutnya setelah Rojali Tua
berumur 70 an, delapan tahun yang lalu Rojali digantikan oleh Jafar salah seorang anak Rojali yang
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-i 
Ltea t"t"''o bermaitt music garnbang kromong. Sementara Kandi sudah beberapa tarrun inir,endapat kesempata,i me,g[antikur-Fi.,ru,',. fu."nu u;;;yo kesibukan Finnarr nren-*isi acara\lLrsik Betaw'i terrnasuk sebagai pembawa acara, maka Kandi dalarn hal ini mendapat peluang
il:X'[ff[';1"!,ffi'1,,,1;-"i["fl']:'#:;?i:.f; ffi; b"u".,pu r."ll ro,ai tampii

Sistem pewarisan yang dilakikan oleh, keluarga Rojali sebenarnya sudah sesuai denganteori yang dikemukakan oleh iord, bahwa ada beber;p;;h;;rang harus dirakukan daram prosespewarisan' namun penyesuaian dengan konteks dan rnateri lpu yurg cliwariskan dan bagaimana

ffi[T]i::T:1"*"lJr""T;1,"#fr' '"b';;ib,s,",';;;;';.;!es pengopti,naran sistem pewarisan

Pewarisan Gambang Racag Merarui Barai peratihan Kesenian
Sementara pewarisan melalui pelatihan di Balai ilih;,] Kesenian, menurut Dodo Sukarda(51 tahun) wawancara, Jumat zl luiizol+ di BLk pondok-relapa Jakarta Timur, mengatakanbahwa BLK sebagai pusat pelatihan yung- u"nrgu, ."rJrunaran petatlhan kesenian dan evaluasipelatihan kesenian sefta penyeoiaan ralilitas feratiha; k;;;"r. Maksud dan tujuan perarihan-uambang rancag pada peride iot: ir; aaurut-, un*r ."rr,"lrilm *;";;";;;u.i ,rro, 

terhadapseni tradisi Betawi berupa gambang rancag, Agar seni gu,,oung rancag dapat bertahan hidup,tumbuh' dan berkemba,g sesuai d'engan tru.ufu, aunru' ,"ni dan masyarakat pendukungnya.
l",Tjj:I 

agar seni gun,bu'g rancag tl,,oati ,,"ra"p"i-i",r0", a, hati masyarakat Jakarta yang
Proses pelatihan gambang rancag yang dilakukan oleh upr BLK Jakarta .rimur 

paclatanggal 12 - 2l Desember 2013 bertempat diGedung unr .!r-r meliputi beberapa langkah,yaitu: (l) Acara pembukaan pelatihan dengan dihadiri t<-"pulu BLK Jakartu ri** Drs. Abdilah,Kepala Bidang Pelatihan Dodo SLrkarda. da'n r."p"i" e;jrn!*r.*rr;rkan Syaifur Anrri dan dihacririoleh seltrruh pesefta pelatihan.dan tenaga p"ngu;u. be,terirpai';i l;;;;';:fiffi No. r7 pondokKelapa Duren Sau'it Jakarta Tinlur. ada-pun ,rui.ii.pelatihan'yang cli.belkan oleh penga-lar garnbangra.cag' ayitLr: (l) Peserla diberi rvar,''arrr,',.,.rg",rai Kesenian Betawi, (2) dilarrjutkan de.gan materiApresiasi Seni MLrsik Traclisi, terutarna peserta diberi kesempatan rnelakukan apresiasi terhadapperturrjttkan gambang rancag clengan cerita si pitung,-1:i s"tun;rtnya pesefia criberi rnateripengantar dasar seni gambang tun"ug. peefta dilrti;;;;.o.-,n ,u*u rancag dan pen-eetahua, sastrapantlrn dan svair oleh Firrnan dariJay'a kandi, 1+y ,rut..i i"rikutnya praktek permainan nrusicgarnba,g kromong' terlltama memainkan music phobin (instrurne_ntalia sebagai rnusic perqanlardilan'iutkan dengan memainkan n',rri. f"ngiring'rugu .un.ug., (5) Sera,jutnya seterah peserrapelatihan telah memahami dan dapat menyanyi[an tu-g.,.un"ug d.an music pengiringnya, peseftatnelnpraktekkan cara 
.memb'*ukun gu,rtung .un.ig lrrg .t.tur', mereka dapatkan crari parapettga'iar' U.tr:k praktek perlurjukan irirur,ls .on.ri iiruf,*u, beberapa kari sarnpai merekatnahir ' lalu (6) peserta diberi mul.i 

.ola-h uo"i, 
..if '' 

n.r"na diberi kese,paran untuk
[.,i'::i:li:][1.ff:lll::,ffiT,1li:*,uJl;u,0u"' 'un"ug, Ii p".",tu diberi peratihan tara pentas,

Hasil dari pelatihan ganrbang iun.ug di BLK Jakarta Tirnur itu. r,aitu rnerahirkan tigakelompok grup gambang rancag yang Lerhasii*"rp".tr,r;;il;;, perturjukan garnbang rancag padaacara penut,pan pada tanggal 2l Desember 2.g:: K"-u,";;;;mereka tanrpir'memiaruakan rancag' terutama yang berterna Jakafta' dengan modifikasi .lu.i ,iti;; kelompok ,",rt ui* terinrprovisasitnen_eern ban gkan perrnai narr ga rn ban j .u,r"ug terutama
dalarn mengola lagu rancag yang mereka bawakan.

Sistern pervarisan melalui lembaga pelatihan jika dihubungkan dengan tahap pewarisanyang dikemukakan oleh Lord clalam sistem pewarisan ii gLK, tidak senrua bisa berjaran, terutama

5:;:ili#il,,xil 
o"'"na pelatihan varg telah uiru ,r"**ag untuk tampir datam setiap a.jang

lJerdasarkan dua sistem pewarisan yang telah berlangsr:ng dalam rangka pemefiahanannilai kearifirn local pada t.adisi gambang.un.ug di masyarakat Betawi, baik pewarisan dengan caramelalui kelLrarga atau kekerauutun ,',i,pun melalui ,puyu pernerintah rnelalui lembaga BLK.

r
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Waktu latihan tidak
bisa dikondisikan

Waktu latihan bisa

dikondisikan

Peresapan formula
terbatas waktu

formulaPeresapan
adi alamiah

kese tampil
pertunjukan

Minim
dalam

Kesempatan tamPil
dalam pertturjukan

Fasilitas sudah
disediakan BLK

Keluarga
menyediakan
fasilitas sendiri

harus

Masih menggunakan
sistem organisasi

p..tuni"rkun
konvensional

Masih menggunakan
sistem organisasi

pertunjukan
konvensional

SISTEM PEWARISAN KELUARAGA SISTEM PEWARISAI\ BLK

KelebihanKelebihan

aclalah clua system pewarisan yaug harus diapresiasi, Iran.lLru dari kedua berttr-rk pewarisan itr"r, sistenl

pervarisan yang lebih optimaiadatan systetn pewarisan keltrarga. Hal ini dapat dilihat berdasarkan

lelebihan ia,-, kek,-,rangan dari masing-masing s1'sterlr perrarisatl, sebagai berikLrt'

Mencermati system pewarisan dari kedua bentuk di atas, menurut Agussalim (2006:155)

bahwa pewarisan merupakan suatu proses untuk memberikan berupa ilmu pengetahuan yang dapat

berupa llmu, ketrampilan, sikap dan prilaku, serta harta pusaka dari pemilik kepada penerima waris'

Dalam hal pewarisun, Agrrrruiim mengatakan bahwa tanpak betapa pentingnya faktor kekerabatan

dalam sistem p"ngjoliun seni pertunjukan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang

diharapkan dari pertunjukan tradsisi, masyarakat tradsi dapat menggunakan pendekatan manajemen

organisasi ,"rrl p"rt njrrkan, baik pewariian yang dilakukan di di lingkungan keluarga maupun di

leilbaga-lembaga piatihan milit masyarakat maupun pemerintah. Disadari atau tidak system

p"*uri"run gurnburg rancag dikeluarga. lebih baik daripada system pewarisan melalui pelatihan

d"rrgun frafi tarrwa ,u-pul kini gambang rancag masih bisa kita rasakan kehadirannya meskipun

tanggapan gambang ,uniug ini siaah jaiang n*un kelompok Jali Putra masih bisa terus eksis

aarr:ir'menipertahunkun gambang rancag hingga sekarang. oleh karena itu tinggal kemauan dan

adanya upaya pemerintaf, dalam membiri penyuluhan bagaimana cara mengembangkan tradisi

gr*burg ,in"^gdalam keluarga dengan .u.u-*"i"ngkapi kelompok Jali Putra ini dengan organisasi

I.,uru.1",i", peitunjukan yar[ prof"ssional agar iradisi ini juga bisa eksis dan rapih dalam

keorjanisasian yang dilengkapi d"rgun manajemen pertunjukan yang optimal.

SIMPULAN
Setelah pembahasan pemertahanan nilai kearifan lokal dalam tradisi lisan gambang rancag

melalui sistem pewarisan, maka diperoleh beberapa simpulan, yaitu: (l) Pertunjukan gambang

rancag meliputi, pemain, lagu rancag,dan penonton terjadi interaksi antara ketiga unsur pertunjukan

dalam sebuah konteks periunjukan. Bentuk kelisanan tradisi lisan gambang rancag terlihat dari

bentuk tuturan dilagukan, baliwa tidak ada satu komposisi setiap pertunjukan, dan teori formula

sebagai alat bantu penutur untuk meneruskan tuturan dari setiap lagu rancag yang dibawakan dalam

setia[ pertunjukan; (2) Nilai kearifan local pertama tergambar ketika terjadi pewarisan gambang

rancag sehingga sehingga perancag memperoleh kesejateraan, melalui kerja keras, disiplin, dan

tangging .;a*uU. Selan]itnya kearlfan local kedua terggambar melalui pesan moral, berupa
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'allatan tlntllk menjalankan keyakinan, berbuat.iujur, rnembela kebenaran, dan tidak mela,ggar
'kLrm; (3) cara petnertahanan nilai kearifan Io.aiyang tergambar dalarr pertunjukan ganrbang':i1co$, bisa rnelalui pewarisan oleh kelr-rarga dan p"."i.irun oleh lembaga pemerintah, Nar.nu,':tttk mengoptirnalkan sistem pewarisan hendaknya selalu menerapkan organisasi mana;a*en

:- rmunjukan.
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