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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setu Babakan sebagai cermin budaya local yang berfungsi sebagai Pusat Budaya 

Betawi selanjutnya disebut PBB dengan keberadaannya dapat menjadi media apresiasi para 

wisatawan, peneliti, dan masyarakatnya terhadap potensi yang ada. Perkampungan Budaya 

Betawi (PBB) harus menjadi tempat rekreasi sekaligus sebagai pusat informasi untuk 

menambah pengetahuan tentang karakteristik kebetawian.  

Adanya atraksi upacara maupun prosesi budaya yang diadakan setiap bulan Juli yang 

bertepatan dengan peringatan ulang tahun DKI Jakarta. (Attas, 2012). Kehadiran Setu 

Babakan juga dianggap sebagai simbol identitas, adanya upaya bertahan dari gempuran 

modernisasi dan globalisasi. Begitulah, Setu Babakan telah dilihat sebagai wilayah yang 

masih memelihara keaslian budaya Betawi, ketika tempat-tempat lain di Jakarta hal tersebut 

sudah tidak ada lagi. Kampung-kampung orang Betawi telah digusur demi pembangunan 

metropolitan Jakarta. Kantong-kantong budaya Betawi ikut lenyap karenanya. Setu 

Babakan seperti membayar kembali kerinduan orang akan kawasan konservasi budaya 

Betawi yang sebelumnya ada di Condet, Jakarta Timur (Cicih dkk., 2013). 

Tentu kehadiran PBB dibutuhkan adanya sikap kreatif dari seniman-seniman Betawi 

untuk melakukan rekonstruksi terhadap kesenian budaya Betawi yang kurang mendapat 

sambutan. Kondisi memprihatinkan ini membawa kekhawatiran dalam pengembangan seni 

budaya Betawi terutama peran dan fungsi perkampungan Setu Babakan dalam upaya 

pelestarian dan pengembangan kesenian Betawi harus disikapi dengan arif. Mulai dari 

demografi Setu Babakan yang sedari awal telah terjadi dan mempertanyakan pilihan pada 

wilayah Setu Babakan, misalnya tidak adanya situs budaya tangible peninggalan 

masyarakat dan budaya Betawi. Sebagai wacana “kampong Betawi” seharusnya juga 

diperhatikan tentang situs yang ada. Hal ini menurut Yuwono dkk. (2010) bahwa nantinya 

Setu Babakan tidak menjadi seperti Taman Mini Indonesia yang kini telah berubah fungsi 
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hanya sebagai tempat rekreasi, menurutnya Setu Babakan harus menjual hal yang berbeda 

bagi para pengunjungnya, setidaknya kedatangan pengunjung Setu Babakan dapat 

memperoleh berbagai hal, maka Setu Babakan harus menjadi Trend Setter sebagai pusat 

kajian atau tempat untuk mengapresiasi pertunjukan seni budaya Betawi yang berkarakter. 

Menurut Shahab (2 Desember 2012), bahwa kondisi inilah yang membuat para tokoh 

Betawi bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan satu pusat informasi, komunikasi 

rekreasi, edukasi yang terkait dengan kebetawian. Bersama Setu Babakan adalah suatu 

lokasi yang dimaksudkan sebagai representasi kebudayaan Betawi di Jakrta. 

Pengimplementasian daerah Setu Babakan sebagai Perkampungan Budaya Betawi (PBB) 

merupakan aktualisasi cita-cita dan impian masyarakat Betawi melalui organisasi-

organisasi kebetawian serta usaha dari para tokoh Betawi dan pemerintah melalui Dinas 

Pariwisata DKI Jakarta.  

Latar belakang data di atas melahirkan upaya untuk meneliti model karakteristik 

PBB Setu Babakan, dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap sejarah Setu 

Babakan sebagai Perkampungan Budaya Betawi (PBB), termasuk pertunjukan-pertunjukan 

yang dilakukan di Setu Babakan, seperti pertunjukan lenong, gambang rancag, topeng, 

gambang kromong, dan berbagai tarian dan musik Betawi. Selanjutnya dikaji nilai 

karakteristik setiap pertunjukan melalui nilai kearifan local. Kemudian dibuatlah model 

karakter dari pertunjukan di PBB Setu Babakan dalam bentuk bahan ajar yang akan 

disosialisasikan dengan tujuan kegiatan ini dapat bermanfaat secara langsung kepada 

masyarakat sekitar perkampungan Setu Babakan melalui pengembangan industri kreatif 

yang mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar Setu Babakan. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maslah pokok dalam penelitian ini 

dioperasionalkan dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagaimana sejarah dan bentuk pertunjukan seni budaya di perkampungan budaya 

Betawi yang sekarang berlangsung? 

2. Bagaimana pola-pola karakteristik dalam mewujudkan perkampungan berkarakter 

budaya dan berbasis industri kreatif? 
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3. Bagaimana bentuk bahan ajar Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang 

ditunjang dengan industri kreatif yang berimbas peningkatan ekonomi masyarakat 

Betawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Untuk mendokumentasikan wajah Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu 

Babakan yang diwujudkan melalui konteks representasi identitas masyarakat Betawi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pola-pola karakteristik dalam mewujudkan 

Perkampungan Budaya Betawi berbasis kearifan lokal dan industri kreatif. 

3. Untuk menyusun bahan ajar karakteristik Perkampungan Budaya Betawi sebagai 

daerah wisata Betawi berbasis lokalitas dan industry kreatif agar dapat digunakan 

sebagai landasan penentu kebijakan dan dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat Betawi. 

 

D. Manfaat / Urgensi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. 

Secara teoritis dapat bermanfaat terhadap pengembangan model karakteristik 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, termasuk penggambaran pertunjukan dan 

prosesi budaya yang ditampilkan di PBB Setu Babakan. Secara praktis dapat bermanfaat 

sebagai slaah satu upaya pemahaman, pengembangan dan pemeliharaan kearifan lokal. 

Terhadap pengembangan model karakteristik dan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan 

lokla kepada generasi muda khususnya generasi muda masyarakat Betawi serta bagaimana 

memajukan ekonomi masyarakat melalui industri kreatif di wilayah Setu Babakan. 

Adapun luaran penelitian ini adalah : (1) Artikel ilmiah pada jurnal Nasional 

terakreditasi, (2) Makalah seminar Internasional / Nasional, (3) Kajian kebijakan seni 

ISBN, (5) Poster dan brosur, untuk sosialisasi model buku ajar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pengembangan Bahan Ajar Karakter 

Pandangan mengenai model bahan ajar karakter, pembahasannya akan dimulai 

dengan hakikat bahan ajar. Bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada mahasiswa atau 

pelajar pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Melalui bahan ajar tersebut para 

mahasiswa atau pelajar diantarkan pada tujuan pembelajaran. Bahwa tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai diwarnai dan dibentuk oleh bahan ajar. Bahan ajar adalah isi apa yang 

akan dipelajari sesuai dengan panduan atau kurikulum pembelajaran. Bahan ajar itu bisa 

berupa fakta, prinsip dan keterampilan (Nana Sudjana, 1989). 

Jika dalam materi ajar sebagai arah untuk mengantarkan para pembelajar sesuai 

tujuan, maka bahan ajar juga dapat diartikan sebagai rincian spesifikasi yang membenarkan 

panduan bagi pengajar dalam hal intensitas cakupan dan jumlah perhatian yang dituntut oleh 

isi tertentu atau tugas-tugas pedagogis. Materi ajar dapat membantu ketercapaian tujuan, 

silabus, dan membantu peran pengajar dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar (T. 

Wright, 1987). 

Sejalan dengan bahan ajar yang berfungsi sebagai arahan yang harus diikuti dengan 

kebenaran panduan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan model pengembangan bahan 

ajar karakter. Berdasarkan hasil Pralokakarya Penggalian dan Pengembangan Seni Budaya 

Betawi oleh Husen Wijaya (2000), bahwa DKI Jakarta telah memiliki buku yang 

menggambarkan mengenai pengembangan lima seni budaya, yaitu foklor, seni suara, seni 

tari, seni musik, dan seni teater, dan cerita rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu 

dilakukan peninjauan ulang terhadap ke-5 seni budaya yang pernah dikembangkan sebagai 

hasil pralokarya pengembangan seni budaya Betawi yang dilakukan pada tahun 1976. Buku 

ini penting sebagai petunjuk dan arah model karakteristik pertunjukan di Setu Babakan 

nantinya. 

Hal ini sesuai dengan kajian yang ditulis D. Dloyana Kusumah (2014) berjudul 

“Pendidikan Karakter dalam Pertunjukan Dalang Jemblung: Kajian Peran dan Fungsi 
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Kesenian Dalang Jemblung di Masyarakat Jawa Tengah”. Jurnal Jantra Vol. 9, No.2, 

Desember 2014 ISSN 1907 – 9605, bahwa dalam pertunjukan Dalang Jemblung sebagai 

media untuk menyampaikan pendidikan karakter. Selanjutnya menurut Setiyadi (2007) 

bahwa pengembangan model kea rah pariwisata yang tidak memperhatikan nilai-nilai 

kebudayaan yang di dalamnya dijiwai oleh satu cita-cita akan adanya hubungan timbul balik 

antara pariwisata dengan kebudayaan sangat penting perannya bagi pariwisata. Kebudayaan 

tidak sekedar dinikmati, tetapi sekaligus sebagai medis untuk membina sikap saling 

pengertian, toleransi, dan hormat menghormati antarbangsa. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nirasta Smadhi (2003) bahwa 

keberhasilan suatu model perancangan ruang kota ditentukan oleh karakterisrik interaksi 

antara sosial kultural dengan lingkungan fisik. Interaksi yang positif akan menghasilkan 

lingkungan bermukim yang suportif. Artinya lingkungan bermukim yang dirancang mampu 

mendukung budaya inti setempat dan karenanya akan menghasilkan tingkat kongruensi 

antara lingkungan bermukim dengan budaya dan gaya hidup penghuninya. 

Termasuk penelitian mengenai Topeng Betawi dengan berbagai persoalannya di 

masyarakat, pertarungan para pemain agar bisa eksis digambarkan secara antropologi oleh 

peneliti, hal ini dapat membantu bagaimana kondisi topeng Betawi di era tahun 70-80-an saat 

itu selanjutnya dapat dilihat perkembangan topeng Betawi sebagai model karakteristik 

pertunjukan di masyarakatnya (Kleden, 1987 dan Kiftiawati, 2010). Termasuk penelitian 

yang dapat menunjukkan karakteristik PBB Betawi Setu Babakan, seperti penelitian Atik 

Sopandi dkk. (2000) mengenai pertunjukkan Gambang Rancag, Teather Lenong Betawi: 

Studi Perbandingan Diakronik (1994), Sahibul Hikayat dan Hikayat (Memlahatul dan R. 

Djumala, 2010).  

 

B. Pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan 

Keberadaan Pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di 

Kampung Srengseng Sawa, Kecamatan Jaga Karsa Jakarta Selatan. Kampung Setu Babakan 

seluas 289 hektar didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 9 tahun 

2000. Gapura masuk bertuliskan “Pintu Masuk I Bang Pitung”, sebagai pintu utama, dengan 
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bangunan rumah kayu berarsitektur kebetawian. Selain bangunan rumah dengan hiasan pagar 

kayu berukir, juga terdapat panggung besar di areal dalam. Di panggung itu setiap harinya 

terdapat latihan-latihan tari Betawi utnuk anak-anak dan orang dewasa. Pada hari Santu dan 

Minggu diadakan pementasan bagi sanggar-sanggar seni dari manapun di wilayah DKI, 

pementasan itu berupa pertunjukan musik gambang kromong, gambang rancag, lenong, 

sahibul hikayat, topeng, dan beberapa prosesi upacara pernikahan, sunatan, akikah, khatam 

quran dan nujuh bulan ala Betawi yang biasa dilakukan pada bulan Julia tau bertepatan 

dengan peringatan ulang tahun kota Jakarta (Prapto Yuwono, dkk., 2010). 

Selanjutnya Prapto Yuwono dkk. (2010) membahas peran dan fungsi kampung Setu 

Babakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian Betawi. Dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa peran dan fungsi Setu Babakan belum maksimal. Setu Babakan 

diharapkan dapat dijadikan pusat perkampungan budaya Betawi sebagai trend setter sehingga 

wisatawan dan peneliti atau orang yang datang ke Setu Babakan dapat mengapresiasi 

pertunjukan yang dibutuhkan. Perlu ada upaya untuk membuat model karakteristik 

pertunjukan di PBB Setu Babakan. 

Peneliti mengenai pemetaan seni budaya Betawi dilanjutkan oleh Fahrurodji dkk. 

(2010) bahwa temuan seni budaya Betawi yang dikumppulkan yaitu seni sastra, seni suara, 

seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa yang awalnya berpusat di tengah kota kini 

beralih ke pinggiran kota Jakarta. Penelitian ini juga sebagai informasi kantong-kantong 

komunitas seniman Betawi yang kini berdomisili di luar kota Jakarta. Penelitian ini penting 

sebagai pemetaan awal penelitian. 

 

C.  Nilai Kearifan Lokal  

Tulisan Sibarani (2012) dalam buku yang diterbitkan Asosiasi Tradisi Lisan yang 

berjudul Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan, menunjukan bahwa 

pembentukan karakter berarti mengajarkan kearifan lokal pada generasi muda. Menurutnya 

karakter adalah keselurahan nilai-nilai, pemikiran, perkataan, dan perilaku atau perbuatan 

yang telah membentuk diri seseorang. Istilah ini dengungkan kembali oleh M. Nuh 

Mendiknas RI dalam tema penting “Pendidikan Karakter untuk Membangun Keberadaan 



7 
 

Bangsa” pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2010. Melalui 

model pengembangan pertunjukan tradisi di masyarakat adalah usaha untuk menanamkan 

nilai-nilai yang diwujudkan dalam bentuk simbol, sebagai bagian dari kearifan lokal. 

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut terus-menerus dijadikan 

pegangan hidup. 

Menurut Sudarsono (2003), bahwa kesenian yang dapat ditawarkan kepada para 

wisatawan adalah seni yang memiliki ciri-ciri (1) tiruan dari aslinya, (2) singkat atau padat 

atau bentuk mini dari aslinya, (3) dikesampingkan nilai sakral, magis dan simbolisnya, (4) 

penuh variasi, (5) murah harganya. Ditambahkannya lagi bahwa dalam seni rupa lahir 

kemasan yang berbentuk mini yang lazim disebut souvenir atau cenderamata. Misalnya saja 

Candi Borobudur dijual dalam gantungan kunci, kaos oblong, serta juga yang lainnya. 

Selanjutnya setelah dilihat karakteristik pertunjukan baik yang berhubungan dengan 

pertunjukan seni budaya Betawi maupun karakteristik pertunjukan di luar Betawi pembuatan 

model itu selanjutnya di bentuk dengan cara merevitalisasi bentuk pertunjukan, hal ini 

menurut Sibarani (2004), bahwa untuk merevitalisasi tradisi lisan perlu memperhatikan 

beberapa faktor, yaitu (1) mendorong setiap kebudayaan tanpa diskriminasi, (2) membuat 

kebudayaan termasuk tradisi lisan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya, (3) seluruh 

kebudayaan termasuk tradisi lisan dengan berbagai transformasi dan modifikasi di hargai 

sebagai kebudayaan bangsa, (4)menyediakan perkampungan budaya (Culture Villages) atau 

panggung tradisi lisan dengan berbagai wadah transfer budaya di tiap-tiap daerah, (5) 

pembangunan harus dilandasi nilai dan norma budaya sebagai pemanfaatan kearifan lokal, 

(6) melibatkan masyarakat setempat sebagai pemain, penentu prioritas, perencanaan, 

pengelola, dan pendukung kebudayaan termasuk tradisi lisan, dan (7) melibatkan “orang-

orang budaya” dalam penelitian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan terutama 

dengan menerapkan kearifan lokal. 

Sehubungan dengan langkah penelitian yang bermuara bagi kepentingan masyarakat 

luas khususnya masyarakat Betawi, maka model karakteristik pertunjukan di Setu Babakan 

harus berbasis industri kreatif. Penelitian mengenai industri kreatif sudah banyak dilakukan 

oleh pakar dalam berbagai penelitiaan berdampak pada masyarakat Betawi. Perkampungan 

budaya Betawi Setu Babakan. 
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D. Industri Kreatif 

Sehubungan dengan langkah penelitian yang bermuara bagi kepentingan masyarakat 

luas khususnya masyarakat Betawi, maka model karakteristik pertunjukan di Setu Babakan 

harus berbaris industri kreatif. Penelitian mengenai industri kreatif sudah banyak dilakukan 

oleh pakar dalam berbagai penelitian berdampak pada masyarakat Betawi. Perkampungan 

budaya Betawi Setu Babakan. 

Berdasarkan uraian konsep dan teori di atas mengenai struktur pertunjukan di PBB 

Setu Babakan dengan nilai kearifan lokal untuk memperoleh karakteristik pertunjukan untuk 

dibuat model karakteristik dengan cara revitalisasi pertunjukan agar nantinya dapat secara 

langsung dirasakan oleh masyarakat dengan cara menggiatkan industri kreatif yang selama 

ini telah dilakukan di sekitar PBB Setu Babakan namun perlu ada upaya agar lebih 

menciptakan daya saing seperti yang telah dilaporkan oleh Jurnal Makara Universitas 

Indonesia (2012) dengan liputan khusus mengenai tokoh Wanita Betawi Dr. Ema Bisri yang 

telah berhasil dalam merekonstruksi dan mendekonstruksi budaya batik Betawi yang telah 

mulai hilang. Upaya yang konsisten dan berkelanjutan ini menjadi alasan Universitas 

Indonesia memberikan penghargaan Makara Utama Bidang Sosial Budaya UI pada tanggal 

12 Februari 2012. 

Semua rancangan teori dan konsep yang telah diuraikan di atas sebagai studi 

pendahuluan penelitian yang akan mengembangkan model karakteristik perkampungan 

budaya Betawi di Setu Babakan melalui nilai kearifan lokal dan revitalisasi dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat Betawi usaha ini dapat diakselerasikan dan ditingkatkan 

kualitasnya bila terdapat pedoman yang jelas, holistik, dan komprehensif untuk membawa 

Pusat Perkampungan Budaya Betawi menjadi trend setter kebudayaan Betawi yang dicita-

citakan. 

 

E. Road Map Penelitian  

Pembicaraan pengembangan model karakteristik Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan tidak dapat dilepaskan dari tulisan yang sudah mengawali penelitian ini. Khusus 
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untuk pertunjukan dengan karakteristik sebagai kearifan lokal telah dilakukan oleh Siti Gomo 

Attas (2013) membahas pertunjukan topeng Betawi menuju pertunjukan Dunia yang ditulis 

dalam Jurnal Literasi pada bidang ilmu-ilmu humanioara. Selanjutnya, pertunjukan sastra 

lisan gambang rancag sebagai model pembelajaran yang inovatif menurut Gomo Attas 

(2013) bahwa sebuah pertunjukan lokal juga disinergikan sebagai sebuah materi 

pembelajaran yang inovatif. Bentuk pertunjukan gambang rancag akan menarik jika konteks 

pertunjukan itu secara utuh diajarkan kepada siswa untuk lebih memahami pendidikan 

karakter berupa kearifan lokal, khususnya pada sekolah yang memiliki budaya yang sesuai 

dengan bentuk pertunjukannya. 

 Selanjutnya, kedudukan struktur pertunjukan sebagai hasil penelitian Fakultas 

Bahasa Dan Seni Universitas Neger Jakarta tahun angkatan 2013 oleh Gomo Attas, dengan 

judul Bentuk dan Fungsi Rancag si Pitung dalam Sastra Lisan Gambag Rancag Betawi 

kelompok Gali Putra di Pekayon Jakarta Timur (2013), juga dapat menujukan bahwa 

Gambang Rancag adalah sebuah pertunjukan yang menggambarkan sebuah bentuk kesenian 

Betawi yang lengkap, melalui bentuk cerita rakyat Betawi, musik Betawi, teater Betawi dan 

tari serta menggambarkan kontek fungsi sastra lisan ini dalam masyarakat Betawi di Pekayon 

Jakarta Timur. 

 Gambaran pertinjukan sebagai Restorasi Kultural Cerita Rancag si Pitung mrlslui 

Pertunjukan Gambang Rancag Kelompok Gali Putra Pekayon di Masyarakat Betawi juga 

telah ditulis dan disajikan dalam Prosdiing Kongres Internasional Foklor Asia III (The 

3”Internasional Congres on Asia Foklor 2013). Dalam tulisan ini menunjukan bahwa 

restorasi melalui nilai kearifan lokal dalam pertunjukan cerita rakyat si Pitung yang 

dimitoskan masyarakat Betawi sebagai tokoh hero, Pitung yang memiliki kekuatan ilmu rawa 

rontek sehingga kebal terhadap senjata dan licin dalam berbagai perangkap kolonialisme di 

masyarakat Betawi. Selanjutnya bagaimana Pemertahanan Nilai Kearifan Lokal Betawi 

dalam Tradisi Lisan Gambang Rancag melalui Sistem Pewarisan juga telah ditulis oleh 

Gomo Attas (2014) dalam Prosiding dan disajikan pada Forum Ilmiah X, Seminar 

Internasional Bahasa, Sastra. Seni dan Pemebelajarannya (Tenth Scientific Forum 

Internasional Seminar Workshop on Languages, Literature, Arts, and Learning 2014), pada 
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Rabu-Kamis, 19-20 November 2014 di Audiotorium FPMIPA UPI dan Gedung FPBS UPI 

Bandung. 

Selain bentuk pemertahanan tradisi lisan gambang rancag yang telah dilakukan oleh 

masyarakat dan pemerintah melalui pewarisan selanjutnya pertunjukan gambang rancag ini 

ditulis dalam disertasi Gomo Attas (2015) dengan judul Proses Penciptaan Gambang Rancag 

dalam Konteks, Fungsi, Makna dan Model Pelatihan di Masyarakat. Disertasi ini 

menggambarkansecara utuh bagaimana proses penciptaan gambang rancag dari segi struktur 

pertunjukan bahwa penciptaan teks rancag dari cerita rakyat ke bentuk pantun adalah dengan 

formula. Disertasi ini menunjukkan bahwa proses penciptaan gambang rancag dimulai 

dengan penutur atau pencipta bahwa apa yang diingat mula-mula, selanjutnya disimpan 

untuk dikaitkan dengan pola-pola yang telah dikuasai oleh seorang penutur begitu 

selanjutnya. Kekuatan ingatan penutur inilah yang penting dalam proses penciptaan sebuah 

teks gambang rancag. Melalui temuan disertasi itu selanjutnya diaplikasikan dalam model 

pelatihan gambang rancag di masyarakat yang tergabung dalam seniman sanggar-sanggar di 

BLK Jakarta Timur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini, 

terutama untuk menggali, menemukan, mengungkapkan dan menjelaskan meaning (makna) 

patterns (pola) bahan ajar karakteristik Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan secara 

komprehensif. Adapaun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahan ajar karakteristik 

Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan melalui nilai kearifan lokal yang 

berbasis industry kreatif. 

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini didesain dengan 

pendekatan penelitian pengembangan (Research and Development). Menurut Borg dan Gall 

(2003) model penelitian dan pengembangan ialah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan model bahan ajar karakteristik Perkampungan Budaya Betawi melalui 

penggambaran sejarah Setu Babakan, pengkajian struktur dan nilai karakter pertunjukan, 

termasuk beberapa kuliner Betawi dan cidera mata batik Betawi untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat Setu Babakan yang menjadi karakteristik dari PBB di Setu Babakan dan 

lain-lain yang dilakukan dalam suatu siklus penelitian dan pengembangan. 

Langkah-langkah pelaksanaan strategi Research and Development menurut Borg dan 

Gall adalah sebagai berikut. 

LANGKAH 

UTAMA 

RINCIAN LANGKAH 

Research and 

information collecting 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi (reviu literature, 

observasi lapangan, dan persiapan laporan). 

Planning 2. Perencanaan (penentuan model yang cocok, penyusun 

desain, pengembangan model, melakukan uji coba model 

yang akan dikembangkan). 

Develop miliniary 3. Pengembangan produk awal (pembuatan rancangan model) 
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form of product 

Fiel testing and 

product revision 

4. Uji lapangan awal (preminiary). Pada langkah ini dilakukan 

analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

5. Revisi produk (dilakukan berdasarkan pada hasil yang 

ditemukan dalam studi eksploratoris). 

6. Uji lapangan utama (main) difokuskan pada isi materi 

model. 

7. Revisi produk operasional dilakukan berdasarkan pada hasil 

temuan dalam uji coba untuk siap diimplementasikan. 

8. Uji lapangan operasional dilakukan pada kelompok 

eksperimen untuk mengetahui efektivitas model. 

Final product revision 9. Revisi produk akhir dilakukan berdasarkan pada hasil 

implementasi. 

Dessemination and 

implementation 

10. Melakukan diseminasi dan penyebaran kepada berbagai 

pihak, baik melalui publikasi maupun cara-cara difusi lainnya. 

 

Langkah-langkah tersebut di atas kemudian dijabarkan kedalam tahapan-tahapan 

kegiatan penelitian, waktu pelaksanaan, dan luaran penelitian setiap tahun sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini: 

 

No Kegiatan Penelitian 

Tahun I 2017 Tahun II 2018 Tahun III 2019 

 Mendesain Prototipe model 

bahan ajar karakteristik 

Perkampungan Budaya 

Betawi melalui nilai kearifan 

lokal berbasis industri kreatif 

Menulis model bahan ajar 

karakteristik Perkampungan 

Budaya Betawi melalui nilai 

kearifan lokal berbasis 

industri kreatif 

Implementasi, 

Memproduksi, dan 

Sosialisasi bahan ajar 

karakteristik 

Perkampungan Budaya 

Betawi melalui nilai 

kearifan lokal berbasis 

industri kreatif 
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1 Studi pustaka yang 

berhubungan dengan 

karakteristik PBB Setu Babakan 

Menyelesaikan penulisan bahan 

ajar Bab III (pertunjukan 

Lenong) berdasarkan struktur 

dan karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan 

lokal berbasis industri kreatif 

Bahan ajar yang telah 

diperbaiki dicetak jadi bahan 

ajar dan siap 

diimplementasikan kepada 

pengunjung PBB Setu 

Babakan 

2 Kajian sejarah dan struktur 

karakteristik Perkampungan 

Budaya di Setu Babakan 

Menyelesaikan penulisan materi 

bahan ajar IV (pertunjukan 

sahibul Hikayat) berdasarkan 

struktur dan karakteristik PBB 

di Setu Babakan melalui nilai 

kearifan lokal berbasis industri 

kreatif 

Mengimplementasikan dan 

mengujicobakan bahan ajar 

karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai 

kearifan lokal berbasis 

industri kreatif 

3 Menyelenggarakan 

seminar/workshop 

pengembangan bahan ajar 

karakteristik PBB Setu Babakan 

yang telah dikumpulkan 

Menyelesaikan penulisan materi 

bahan ajar V (pertunjukan 

Topeng) berdasarkan struktur 

dan karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan 

lokal berbasis industri kreatif 

Merevisi hasil implementasi 

terhadap materi ajar 

karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai 

kearifan lokal berbasis 

industri kreatif 

4 Merancang bahan ajar (Bab I 

dan II) mengenai sejarah 

karakteristik Perkampungan 

Budaya Betawi, termasuk 

pertunjukan gambang rancag 

dan gambang kromong dari 

struktur 

Mencetak terbatas buku atau 

nahan ajar karakteristik PBB di 

Setu Babakan melalui nilai 

kearifan lokal berbasis industri 

kreatif 

Memproduksi dan 

menerbitkan bahan ajar. 

Melakukan diseminasi dan 

penyebaran kepada berbagai 

pihak terutama 

5 Melakukan uji coba internal 

terhadap prototype buku bahan 

ajar BAB I dan II model 

karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan 

Melakukan uji coba internal dan 

meminta masukan tenaga ahli 

terhadap buku bahan ajar 

karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan 

Mensosialisasikan bahan ajar 

hasil terbitan ke beberapa 

perguruan tinggi, instansi 

pemerintah, dan beberapa 

sanggar 



14 
 

lokal berbasis industri kreatif lokal berbasis industri kreatif 

6 Melakukan revisi hasil uji coba 

internal terhadap prototype 

buku bahan ajar BAB I dan II 

model karakteristik PBB di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan 

lokal berbasis industri kreatif 

Mengindentifikasi revisi hasil 

uji coba internal terhadap model 

bahan ajar karakteristik PBB di 

Setu Babakan melalui nilai 

kearifan lokal berbasis industri 

kreatif 

Menginvensi model bahan 

ajar karakteristik 

Perkampungan Budaya 

Betawi (PBB) melalui nilai 

kearifan lokal dan industri 

kreatif 

7 Materi bahan ajar dijadikan 

artikel untuk diseminarkan di 

komunitas pengembangan 

tradisi dan Budaya Lokal pada 

tingkat Nasional dan 

Internasional 2017 

hasil revisi bahan ajar dibuat 

artikel II untuk diseminarkan 

dalam ajang Nasional dan 

Internasional 2018 

Melakukan diseminasi bahan 

ajar karakteristik PBB Setu 

Babakan dan penyebaran 

kepada berbagai pihak, baik 

melalui publikasi maupun 

cara-cara difusi lainnya 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Kelurahan 

Srengseng Sawah, Kecamatan Jaga Karsa Kota Jakarta dan beberapa sanggar yang biasa 

diundang oleh panitia kesenian budaya Perkampungan Setu Babakan untuk mengisi acara 

pertunjukan. Adapun waktu pelaksaan dan di beberapa perpustakaan dan instansi di DKI 

Jakarta. 

Pada tahap I 2017 akan dilakukan rancangan bahan ajar yang dimulai dari 

pengumpulan data pustaka di beberapa perpustakaan dan instansi DKI Jakarta, selanjutnya 

mendokumentasikan sejarah dan pertunjukan-pertunjukan di Setu Babakan selanjutnya 

mengkaji struktur pertunjukan mencari makna karakteristik pertunjukan melalui nilai 

kearifan lokal dan industri kreatif, selanjutnya membuat artikel tahun I yang diseminarkan 

dalam komunitas seni dan budaya lokal untuk perkampungan budaya lokal. 

Tahap II tahun 2018 akan diadakan pembuatan bahan ajar karakteristik pertunjukan 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang telah di kerjakan di tahun I, selanjutnya 

menentukan struk turd an makna karakteristik pertunjukan yang lain dan disusun dalam Bab 

II, III, IV dan V. Selanjutnya dibuat artiekl II yang akan diseminarkan dalam komunitas seni 

dan budaya lokla untuk perkampungan budaya lokal. 



15 
 

Tahap III 2019, yaitu mendesiminasi bahan ajar karakteristik perkampungan di Setu 

Babakan melalui nilai kearifan lokal berbasis industri kreatif, selanjutnya sosialisasi melalui 

seminar dan membuat artiel yang akan dibicarakan di seminar Nasional atau Internasional 

dan ditulis di jurnal Nasional selanjutnya membuat laporan penelitian dengan membuat 

dalam Biner. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

D. Teknik Analisis Data 

E. Luaran Penelitian  

F. Bagan Alir Penelitian 
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 BAB IV  

PEMBAHASAN RANCANGAN BAHAN AJAR 

 

 Pengembangan model  bahan ajar karakteristik  perkampungan  Budaya Betawi Setu 

Babakan melalui nilai kearifan local berbasis industry kreatif dapat diartikan bahwa  model 

bahan ajar ini akan mencakup beberapa bagian, yaitu: 

 

4.1 Pengertian 

 Hal yang akan dibahas adalah pengertian perkampungan setu Babakan dengan  unsur 

pertunjukan  yang ada di Perkampungan Setu Babakan, meliputi: 

1. Pertunjukan Gambang Kromong 

2. Pertunjukan Gambang Rancag 

3. Pertunjukan Tari Betawi 

4. Pertunjukan Lenong 

5. Pertunjukan Sahibul Hikayat  

4.2 Sejarah dan Latar Belakang 

       Pada bagian ini akan dibahas sejarah dan latar belakang : 

1. Pertunjukan Gambang Kromong 

2. Pertunjukan Gambang Rancag 

3. Pertunjukan Tari Betawi 

4. Pertunjukan Lenong 

5. Pertunjukan Sahibul Hikayat  

4.3 Fungsi 

Pada bagian ini akan dibahas fungsi : 

1. Pertunjukan Gambang Kromong 

2. Pertunjukan Gambang Rancag 

3. Pertunjukan Tari Betawi 

4. Pertunjukan Lenong 

5. Pertunjukan Sahibul Hikayat  

4.4 Nilai  

Pada bagian ini akan dibahas  nilai dari : 
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1. Pertunjukan Gambang Kromong 

2. Pertunjukan Gambang Rancag 

3. Pertunjukan Tari Betawi 

4. Pertunjukan Lenong 

5. Pertunjukan Sahibul Hikayat  

4.5 Pengembangan 

Pada bagian ini akan dibahas  pengembangan dari : 

1. Pertunjukan Gambang Kromong 

2. Pertunjukan Gambang Rancag 

3. Pertunjukan Tari Betawi 

4. Pertunjukan Lenong 

5. Pertunjukan Sahibul Hikayat  

4.6 Penutup 

 



 
 

18 

 

DAFTAR PUSTAKA 

. 
Attas, Siti Gomo. 2013. “Mengusung Cerita Topeng Betawi Tempo Doeloe Menuju 

Pertunjukan Dunia Literasi.” Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora  Literasi 

Volume:3  No. 1 Hlm. 52-61, Jember Juni 2013. ISSN 2088-3307 

____. “Mengusung Pembelajaran Sastra Lisan Ganbang Rancag Menuju Pembelajaran 

Inovatif Lokabasaha : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah serta 

Pengajarannya  Lokabasaha”. Vol. 5 Nomor 5. Hlm.171-183, Bandung Oktober 

2013 ISSN 2338-6193 

Barker, Chris.2004. Cultural Studies. Yogyakarta: Kreasi Budaya Yogyakarta. 

Chaer. Abdul. 2012. Folklor Betawi: Kebudayaan Kehidupan Orang Betawi . Jakarta: 

Masup Jakarta. 

Jafari, Jafar.1986. Introduction Tourism Science” dalam ATR Vol.18.pp.1-11 

USA:University of Wiscousin Stout.   

Kleden-Probonegoro, Ninuk. 1987. “Topeng Betawi Sebagai Teks dan Maknanya: Suatu 

Tafsiran Antropologi” Disertasi Universitas Indonesia. 

______2001. Pendefinisian Kemabali Tradisi dan Indentitas Etnik .Jakarta: Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Kemendikbud.2009. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2009 tentang Pedoman  

 Pelestarian Kebudayaan. Jakarta: Depdiknas. 

Kiftiawati. 9 Maret 2011. “Bertahan dalam Teriknya Zaman Nyi Meh, Kembang  

Topeng Betawi”. http://langgambudaya.ui.ac.id/betawi/artikel/detail/14/bertahan-dalam-

teriknya-zaman/. (5 Maret 2013).  

Muhajir. 2002, “Sastra Tulis Melayu Klasik Betawi” dalam Bunga Rampai   Sastra 

Betawi. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI  

Ruchiat, dkk. 2003. Ikhtisar Kesenian Betawi. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan 

Permusiuman Provinsi DKI Jakarta. 

Pitana, IGde.1994. “Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali” Dalam Dinamika 

Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar:Penerbit BP. 

Sopandi, Atik dkk. (1992). Gambang Rancag. Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. 

Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfah Elizabet. 

Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.   

Shahab, Y.Z. 1994. The Creation of Ethnic Tradition Betawi of Jakarta. Disertasi  S3 

Tidak di Publikasikan. London: School of Oriental and African Studies, 

University of London. 

Setyadi, Yulianto Bambang.2000. “Persepsi dan Partisipasi dalam Mendukung Usaha 

Pariwisata Berdasarkan lingkungan Tradisi pada Masyarakat Bali” dalam Jurnal 

Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta: Lembaga Penelitian 

Universitas Myhammadiyah Surakarta. 

-----------------2004. Identitas dan Otoritas: Rekonstruksi Tradisi Betawi. Depok: 

Laboratorium Antropologi FISIP UI. 

Sibarani, Robert.2012. Metodologi  Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal. Medan: Lembaga 

USU. 

Teeuw, A. 1982. Khazanah Sastra Indonesia Beberapa Masalah  Penelitian dan 

Penyebarannya. Jakarta: Balai Pustaka. 

Teeuw, A. 1988. Sastra dan Ilmu  Sastra: Pengantar Ilmu Sastra, Jakarta: Pustaka Jaya. 

Yowono, Prapto,et al.2010. “Peran dan Fungsi Kampung Setu Babakan dalam Upaya 

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Betawi” , dalam Prosiding Seminar 

Nasional Hasil Pengkajian Budaya Betawi 14-15 Desember 2010. 

Depok:Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. 

http://langgambudaya.ui.ac.id/betawi/artikel/detail/14/bertahan-dalam-teriknya-zaman/
http://langgambudaya.ui.ac.id/betawi/artikel/detail/14/bertahan-dalam-teriknya-zaman/


19 
 

 

Kegiatan Pertunjukan Tari  Kamis,  29 Juni 2017 Di     
     Perkampungan Budaya Betawi  Setu Babakan 

                                   

                                                     Foto  Pembukaan  Pertunjukani  Tari Betawi, Kamis, 29 Juni 2017  Dok.  Siti Gomo Attas 

                                          

                                                                    Foto  Pertunjukan  Tari  Betawi, Kamis, 29 Juni 2017  Dok.  Siti Gomo Attas 

                                            

                                                                Foto  Pertunjukan  Tari  Betawi, Kamis, 29 Juni 2017  Dok.  Siti Gomo Attas 
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Kegiatan  Diskusi Rancangan Bahan Ajar  Kamis,  29 Juni 2017 Di 

PerkampunganBudaya Betawi  Setu Babakan 

 

 

Foto  Diskusi Rancangan  dengan  Seniman Tari dan Musik  Betawi,  
Kamis, 29 Juni 2017  Dok.  Siti Gomo Attas 

 
 

 

Foto  Diskusi Rancangan  dengan  Seniman Tari dan Musik  Betawi,  
Kamis, 29 Juni 2017  Dok.  Siti Gomo Attas 
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Transkip Wawancara Siti Gomo Attas dengan Bang Udin Maestro Palang 

Pintu Asal Condet, Juli 2017 

Ibu Siti Gomo Attas: 

Nah ini nih bang nih, kalau seumpuma dilihat dari diri Bang Udin. Sekarang umur berapa, Bang 

Udin? 

Bang Udin: 

Saye umur 54 tahun, tepatnya lahir 9 Mei 1963.  

Ibu Siti Gomo Attas: 

Sejak tahun berapa mulai ikut mengembangkan pantun? Awalnya dari mana? 

Bang Udin: 

Awalnya tuh, dulunya kan kita cuma perguruan silat. Dulu Palang Pintu gak serame kayak 

sekarang. Itu awalnya pada saat saya nikah, saya nikah itu belum ada pantun, baru seada-adanya. 

Mulai dari situ, ternyata dapet dua minggu, ada yang panggil.  Mulai satu, dua, kite pake pantun, 

cuman dulu belum rapih, dengan jalannye waktu kite selalu ngerapiin tuh alur ceritanye. Dari 

yang biasa-biasa aje, hampir sekarang ada pesan yang memuat di dalamnye. 

 Ibu Siti Gomo Attas: 

Awalnya bisa membuat pantun selancar ini, bagaimana? 

Bang Udin: 

Kalau kite bicara masalah pantun, itu mungkin salah satu hidayah Allah kali ye, suatu kelebihan 

yang orang semuenye gak bisa. Contohnye kayak gini, kalo orang bilang “Bang Udin, ajarin saya 

pantun dong.” Saya bilang, “Kalo bicara masalah pantun itu gak ada gurunye, otodidak.”  

Kalo orang mau minta diajarin Bahasa Inggris, mungkin orang bisa ngajarin Bahasa Inggris, 

karena dia pernah belajar Bahasa Inggris. Kalo Ibu minta diajarin saya silat, mungkin saya ajarin, 

kenape? Karena saye pernah belajar silat. Tapi kalo pelajarin pantun, kalo kite sungguh-sungguh 
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perhatiin aje pantun yang ade, kite berusaha-berusaha, InsyaAllah kalo kite ada bakat, bisa. Jadi 

saya juge begitu, tuntutan bu, karena saya ketua... 

Ibu Siti Gomo Attas: 

Tapi ada orang mengatakan, bahwa kalo kita mau buat pantun, isinya dulu. Misalnya, Jagalah 

Kebersihan! Baru kita cari sampirannya. Bener gak seperti itu, Bang? 

Bang Udin: 

Bisa juga iye, bisa juga kagak.  

Ibu Siti Gomo Attas: 

Kalau iya, gimana? 

Bang Udin:  

Kalau iya, kadang-kadang kite liat materinya kayak ape nih. Misalnya masalah kebersihan, kite 

lagi diri di suatu kali Ciliwung misalnye gitu ye. Suka kita liat di pinggir jalan, di pinggir kali, 

“Yang buang sampah di sini, berhak denda 500.000, melanggar perda sekian.” Cuma kadang-

kadang gak diendahin, kadang-kadang, maap kate istilahnye, “Yang buang sampah: Anjig!” gitu 

ye, suka kasar-kasar gitu, kadang-kadang orang gak begitu engeh. Saya bilang, apa salahnya kite 

kan mayoritas orang beriman, kite pake pesen-pesen yang beriman, kan begitu, kan ade 

pantesnye. Nah itu salah satu pantun, saya dapet pada saat saya di pinggir kali tuh, Bu.  Jadi, 

situasi yang membuat suatu karya.  

Saya ada pantun saya, ape tuh… bangsa… (mencoba membuat pantun) 

Masalah pantun, aduh saya lupa tuh, oh masalah buang sampah, oh masalah lingkungan. 

 Ya Allah, saya lupa tuh bu, tergantung situasi gitu. 

Burung cendrawasih dalam kurungan 

Dikasih makan tidak tersisa 

Lingkungan bersih …… 
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Transkrip Wawancara Andi Maestro Tari,  Juli 2017 

Keterangan: T = Siti Gomo ( Pewawancara) 

N = Bang Andi (Narasumber) 

 

 

T : Nah ini bang, Pertunjukan sekarang udah pindah ke gedung baru ini, kira-kiran apa 

perubahannya tempat pertunjukan yang dulu di embrio dengan skarang yang ada disini? 

N : Sangat drastic pertunjukannya untuk pengunjungnya berdatangan kesini, karena ini 

terlalu tertutup, awalnya itu acuannya harus mereka.  dimana sih tempat yang strategis 

untuk pengganti di embrio. Kalo orang hari raya menbludak datang kesini, setidaknya  

ada pertunjukan dipinggir jalan sini ambil lokasinya itu bayangan saya, cuman mereka 

yang punya urusan untuk menatanya. Kalo disini tempatnya itu terlalu tertutup 

terkadang orang kantor sama satpam tidak sepaham, ada yang bilang orang umum boleh 

masuk ada yang bilang tidak boleh, atau harus itu harus ini. Mereka boro-boro mau foto-

foto, terkadang mau masuk itu dilarang sama security. Ada yang wawancara sama saya 

belum lama ini katanya “bang, saya mau masuk aja dilarang. Mau foto gak boleh.”  Jadi 

tidak sepaham ini kan untuk umum betawi, mau foto mau ngapain mereka jadi rame, 

seru, jadi pada datang. Saya tidak sepaham dengan mereka karena diantara petugas sama 

orang atasan, dan orang dalam terkadang berpendapat berbeda apalagi untuk umum 

keanapa harus dilarang? Bagaimana dengan perkampungan betawi ini bisa dikenal sama 

masyarakat luar sampai kedaerah-daerah, kalo lingkungan sendirinya saja dilarang, itu 

tidak sepaham dengan saya. Terkadang ada beberapa yaitu salah satunya saya yang 

merasa ko seperti ini sih gak seperti yang lama-lama. Nah saya bilang ke anak yang baru 

masuk “kamu bilang saja ke dinas pariwisata”. Saya sampai bilang begitu emang 

gimana kita bisa untuk umum, kalo mereka dilarang masuk. 

T : Tapi sekarang gratis kan? 

N : Ya memang gak boleh di pungut bayaran, emang harus di gratisinkeluar masuk disini 

tuh. 

T : Abang termasuk kedalam pengelola kan? Termasuk dalam deretan pengelola? 

N : Enggak, kalo saya dikantor itu nama saya cuman sebatas punya sanggar yang kebetulan 

dari awal saya sudah nongkrong disini dari mulai baru 2 atau 3 orang tahun 2001, Mba 

wiwi masih di dinas. Tugas saya sama mba Eli, Mas Joko untuk membudayakan, 

melestarikan, mengajarkan, bangaimana mengembangkan kampong kebudayaan betawi 

ini. Tidak ada tari tidak ada musik, karena itu di wajibkan belajar musik dan tari betawi, 

nah gitu. Awalnya di Embrio ya kerja sama, sama sayanya baik antara pengelola, saat itu 

UPK masih belum ada, masih ada bang Indra, H. Subro, H. Sukur, teman-teman tokoh 
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masyarakat situ. Nah salah satu itu terbuka, belajar, bagaimana caranya caranya bisa di 

kenal setu babakan ini. Kita memang pengen dikenal pada awalnya. Kita pengen 

ditanya-tanya ama mahasiswa mempromosikan setu babakan ini, nah akhirnya sampai 

teralihsasi oleh UPK., sampai resmi sekarang semuanya ada di sini akhirnya 

perkembangan sekarang ini udah beda lagi dengan embrio. Gimana caranya menurut 

saya ini ya tatanan yang tadinya gimasih acuannya biar orang yang setiap tahun datang 

kesini karena tahun ini hampir menurun pengunjungnya karena mereka tahu, bahwa di 

perkampungan budaya betawi biasanya ada hiburan ini malah gak ada dan biasanya ada 

sepekan lebaran, mulai dari beberapa hari ada sekarang hanya sesuai cuman beberapa 

hari di sesuaikan dengan anggaran, masalahnya  tempat juga disini kurang menyedot 

penonton, terlalu dalem, terlalu tertutup, terlalu bagaimana ya, caranya bisa sepaham 

antara security dengan orang dalam. 

T : Pertunjukan Betawi itu menurut abang Andi itu seperti apa? 

N : Seharusnya pertunjukan betawi umum tempatnya, tidak tertutup, terbuka kaya di 

embriolah gak tertutup kaya disini. Kalo ada acuannya seperti kaya saung Mang Ujo, 

jadi pertunjukan di tata, tempatnya gak panas, adem kaya gitu. Kalo ini kan kendalanya 

ini jam sekian baru bisa pertunjukan durasinya sempit cuman bisa satu kesenian, kalo 

disana ka nada 2 atau 3 kesenian, nuansa islaminya ada, ada tari, ada gambang kromong 

3 sesi kalo disana biasanya. 

T : Di embrio bang? 

N : dulu lagi jamannya embrio 

T : Ada tari, ada gambang kromong, ada lenong ya bang? 

N : Ada gambus juga, ada qosidannya seperti itu walau cuman sejam, setengah jam, 

setengah jam ada tiga bagian pada umumnyabkan kompleks nontonnya, jadi kaya arena 

orang betawi kalo lagi hajatan ya seperti itu, terbuka jadinya orang pada mau masuk. 

T : Khusus untuk tarian nih bang, yang biasa di pertujukan itu tarian apa saja biasanya? 

N : Hampir semua jenis tari, hampir semuanya. 

T : Apa yang paling sering disini? 

N : Setidaknya tergantung sama sanggarnya, sanggar yang mana yang tampil, biasanya tari 

pembuka 

T : Tari apa namanya bang? 

N : misalnya tarian kembang Jakarta, Rembong manis. Umumnya mereka punya tari-tari 

dari sanggarnya masing-masing kan gak mungkin satu tarian. 
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T : Kalo tari Sambrah sama Tari Japin pernah bang di pertunjukan disini? 

N : Tari sambrah belum pernah, kecuali japin beberapa kali saya pernah berkarya saja lihat 

eventnya juga 

T : Tapi pernah dipertunjukan bang? 

N : Pernah ada dulu beberapa. 

T : Tahun berapa ya itu bang? 

N : Awal tahun 2016 atau sekitar akhiran tahun 2015 karena malam hari, karena itu 

eventnya ada suasana mauled gitu 

T : Nilai apa yang bisa diambil dari tari japin? 

N : Di japin kan ada syair-syair, solawatan dengan pakaian hampir pada hatam, japinnya 

japin betawi bukan japin medan atau japin yang lain. 

T : Japin Betawi apa khasnya bang? 

N : Khasnya kita setidaknya lenggoknya beda dari yang lain, sambrahnya ada, pake ada 

selendangnya itu salah satunya japin-japin yang saya bikin, setidaknya ada beberapa. 

T : Pesan apa yang bisa diambil dari japin? 

N : Dengan gerakan kita setidaknya ada makna, misalnya gerakan tertentu bermakna 

berdoa, adalagi gerakan yang bermakna menyambut hari idul fitri dan banyak lagi. Kita 

kan eventnya ada mauled mungkin kita tariannya yang islami kaya bada hatam, atau 

japin. Kalo eventnya biasa mungkin tariannya kaya lenggong jakarta. 

T : Kalo lenggong Jakarta ada pesan apa saja? 

N : Cuman sebatas tarian lepas atau tarian selamat datang. 

T : Oh, jadi buat sebagai penerima tamu gitu bukan buat persembahan? 

N : Termasuk persembahan sih, pengrtian tarian lepas ini bisa diartikan buat tari 

persembahan, tarian selamat datang, itu bisa tarian lenggong Jakarta. 

T : nah terus bang, ada gerakan yang sama gak antara tarian itu? Atau tidak gerakan 

utamanya? 

N : Hampir semua tari betawi ngambilny dari gerak topeng betawi, tinggal tergantung 

penata tarinya mengembangkan tariannya, jadi mereka tinggal mengolah pecahan-

pecahan penataannya tapi gerakannya missal ngambir dari kewer, oh ini ngambil 
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gerakan nina nanggok, tinggal tergantung penata tarinya, hampir 80-90% gerak tari 

betawi ngambil dari tari topeng betawi. 

T : Berarti kalo kita lihat sejarahnya bang, berarti dia sebenrnya embrionya itu dari tari 

topeng ya? 

N : 10-15% ada beberapa dari tari coket bedanya, misalnya tarian lenggong nyai, oh 

ngambil gerak topengnya cuman 20%. 

T : Misalnya suka di bagian apa bang? 

N : Biasanya dibagian depan goyang beda goyangnya atau dibagian-bagian tertentu . 

T : Tapi kenapa harus tari topeng betawi bang? 

N : Karena kaya akan suara gendang, kaya akan gerak-gerak tarinya. Tari topeng betawi 

itu. 

T : Saya pernah baca buku bang tentang yang pernah mendokumentasikan tari-tari dipulau 

jawa, mengatakan bahwa semua tari di nusantara ini adalah sebenernya semacam bentuk 

untuk persembahan. Betul atau tidak ya? 

N : Tari dari daerah mana? 

T : Semuanya, hampir di nusantara semuanya persembahan kepada dewa gitu, betul gak? 

N : Setahu saya begini dari tari betawi khususnya, tari topengnya kebetulan saya generasi 

ketiga dari tari topeng betawi, nah saya berkesenian dari tahun 73 udah dari kampong ke 

kampong sampai dengan sekaranglah pasang surutnya itu di tahun 78. Angkatan saya, 

bu kartini, bu dahlia, saya, Amun tahun 73 sudah berkesenian, bgt saya tinggal ama 

nenek emang pertunjukan topeng betawi setahu saya , dengan menari topeng betawi 

topeng tunggal, pada saat pertujukan itu cuman saat-saat diacara mauled, sedekah bumi. 

Nah itu kita ikut menari topeng topeng tunggal secara ritual, secara magisnya untuk 

persembahan contohnya di kampong kramat itu, terasa ada yang kurang kalo belum 

ditariin ama Ibu kita, kaya kurang sesuatu gitu, karena tari topeng tunggal itu bawakan 

tiga karakter topeng yang dengan begitu melihat Ibu kita menari biasanya ditempat-

tempat yang tertutup persembahan tarian itu buat menyuguhkan yang punya tempat, tapi 

itu juga selain juga untuk pertunjukan orang yang menonton gitu, tapi begitu melihat 

lihat memakai topeng itu penonton itu bisa mengikuti dengan kejiawaannya dia, dengan 

ekspresi dia, dengantiga karakter itu, bila tidak ada yang kuran, seperti itu. 

T : Bang Andi masih percaya dengan adanya persiapan-persiapan tari yang memakai 

semacam bacaan atau ritual gitu?  
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N : Percaya gak percaya, dari mulai baba jiun Ibu pinang, bapak dalih, dia hanya bawa 

kepercayaan dia secara turun temurun, kepercayaan ada ritual, ada sesajen kaya di 

daerah setu babakan, kita maen topeng disini setidaknya, harus ada ancak harus ada 

sajen, istilahnya untuk menghadiahkan yang punya tempat ini permisi, jangan ampe 

diganggu saya maen topeng disini, supaya sukses katakanlah supaya diterima. Kalo 

dijaman ini tidak ada seperti itu, kemungkinan besarpun senimannya atau lingkungan 

penontonnya pada kerasukan yang pernah saya alamin ada seperti itu, tahun 74 atau 75 

di kampong kramat ya ada memang. Kali dijaman sekarang udah beda ya hampir 

ditinggal. Di jamannya pak H. Jiun itu memang tujuannya, istilahnya yang punya tempat 

permisilah tapi itu percaya gak percaya karena hanya kepercayaan untuk tujuannya 

permisi ke yang punya tempat. 

T : Abang sekarang menginikan tari betawi sebagai mengambil embrio dari topeng, tapi 

untuk sekarang kepercayaan itu masih dilakukan? 

N : Ya kalo dijaman sekarang sih saya itu udah engga, tapi hanya memahami dan saya 

kasih ini ke anak-anak didik saya, kl topeng itu harus tau nyawanya dulu, ruhnya dulu, 

gerakannya dulu, luwesnya, karakternya yang bener gak asal, saya ngajarin ambil 

acuannya dari mana dari siapa, missal saya lebih ngambil kenyawanya lebih ke rohnya 

saja, mentang-mentang tari betawi asal gak bisa seperti itu tapi saya lebih mengarahkan 

ke nyawanya dl, baru ke roh dari si topengnya kan jadi keliatan batinnya baru bisa 

sungguh-sungguh 

T : Nah itu bang, kalo jaman sekarang , pertunjukan betawi dalam pengamatan bang Andi 

pa perubahannya dari dl ampe sekarang? 

N : kalo sekarang perubahannya gak jauh beda sih, cuman tinggal tergantung untuk 

mentransfer ke anak-anak murid, siapa pelatihnya, siapa penata geraknya, dengan siapa 

dia belajar, belajar dimana menurut saya seperti itu.  Kalo dia lulusan akademik 

setidaknya dia itu wawasannya tentang tekhnik tarinya, setidaknya anak akademi harus 

tahu praktisi, siapa tokoh-tokoh tari orang betawi, tahu sejauh mana tentang cerita orang 

yang sudah tidak ada, ceritanya dulu misalnya disini antara lain Bang Entong, Bu 

Sukartini, Bang Andi siapa kebelakangnya dulu, siapa nama tokoh-tokohnya, apa nama 

gerakannya, maknanya apa. Terkadang anak akademi terlalu tertuju ke koregrafernya 

misalnya awalnya mereka kesan kiblatnya dia gak tau awalnya itu belajar dulu ama siapa 

mereka, udah tau acuannya sama betawi pake silat, padahal tari topeng sendiri gak ada 

yang pake silat, kecuali bu Wiwi bikin ronggeng tari tahun 78 dicoba make silat sah-sah 

saja, karena koreografer di akademi dia menciptakan tari kreasi, topeng sendiri silat mah 

gak make, tarian topeng gak ada. Anak sekarang koreografernya acuannya ke bu Wiwi 

buat topeng betawi pake silat ya gak pa-pa juga sih. 

T : kalo untuk tari betawi bang, maestronya siapa ya? 
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N : Awalnya ibu Kina, antara anak muridnya matua kina ada ma benih ada ma bayi ada 

emanya  mandra ada encing saya ma limah diantaranya itu, tinggal mereka belajar ama 

ibu kina karakter induknya walaupun satu guru, terkadang mereka ada yang agresif, ada 

yang ingin menonjol, ad yang pengen bagus sendiri tergantung orangnya. 

T :Yang udah dapet maestronya diantara murid Ibu kina ini siapa saja? 

N : Diantaranya ada ma manih dapet, matua kina taun berapa tuh dapet penghargaan dari 

dinas pariwisata pada jaman mereka termasuk ma limah udah dapet penghargaan hampir 

semua tinggal generasi sekarang yang belum, kalo saya ke dinas masih kategori 

belumlah tapi kl dijaksel jamannya bang Imron saya dapet penghargaan dari dia. 

T : Untuk Tari bang? 

N : Untuk seorang senimanlah. 

T : Tapi bukan tentang seorang spesialis tari yak? 

N : Bukan mba. 

T : Nah kita beralih kemusik sekarang bang, saya liat kan bang Andi sering ke luar negeri 

bawakan musik yak . bagaimana music betawi ini bang buat pakemnya? 

N : Kalo pakemnya tergantung tariannya ya. 

T : kalo misalkan kita bahas gambang kromong? 

N : Pakemnya kita membawa music atau alatnya kemanapun meraka orangnya sudah 

memenuhi gregetnya dengan alat musiknya ya kira-kira tujuh orang untuk tujuh alat 

music yang berangkat ke luar negeri ya itu lebih greget lagi, ke luar negeri itu dengan 

rombongan pemusik bagaimana kita caranya dapet nyawanya, setidaknya kl empat 

orang yang berangkat bagaimana kita bisa dapet gregetnya setidaknya empat orang ini 

mulifungsi, sehati tau tariannya sehari-hari hanya itu yang harus didapet, kadang-kadang 

ditunggu dengan orang yang berkurang tapi berkualitas pemainnya gampanglah kita di 

luar negeri acara apapun, tapi kadang suka gak greget juga hasilnya kl kurang orang.  

T : Peralatan yang wajib harus ad itu apa saja sih bang? 

N : Gendang, alat gesek, kromong. Kl menurut saya ketimbang pake gong saya lebih suka 

pake perkusi lebih jreng gitu kedengerannya gak pake gong gak pa-pa, yang penting kita 

sehati mainnya. 

T : Terus untuk lagunya yang dibawakan biasanya apa saja? 

N : Tergantung tariannya mba. 
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T : Kemaren kana bang bilang siapa yang bisa sirih kuning, lagu-lagu lama yang biasa 

dimainkan digambang kromong itu apa saja? 

N : Ya bisa lagu sirih kuning bisa lagu lenggong manis atau kita membuta tarian gang 

kelianci tergantung sih sebenrnya. Kalo kita mau penggarapan bisa jalan 

dengangampang gambang kromong yang lebih greget, lagu ondel-ondel aja atau lagu 

kincir-kincir yang sederhana tapi bisa kita apa-apain dibagian awalnya dan benang 

merahnya dapet. 

T : Sekarang umurnya bang Andi sudah brp? 

N : Saya lahir tahun 61 

T : berarti sudah hampir 60an ya bang, tahun 61 di bulan apa bang? 

N : September. 

T : Alamat rumah sekarang bang? 

N : DI cisalak mba saya tinggal 

T : trs nih bang. Bang Andi belajar tari langsung ke maestronya ya? 

N : saya mulai itu sama baba pisang baba galih generasi diatas bang malih, jadi dari 

kampong ke kampong pengalaman saya belajarnya langsung praktek ya belajar di atas 

panggung, kampong ke kampong. Kecuali pengalaman saya awalnya 87 di IKJ, 

angkatan-angkatan 87 saya sih bantuin nilai ujian. Awalnya kita otodidak kita disuruh-

suruh orang mulu, kenapa kita gak berkarya aja dulu sendiri, itu awalnya. 

T : Ya kita tau kan betawi ini multikultural ya bang, apa bang Andi juga ada keturunan 

gitu bang? 

N : Kalo dari nenek sih saya denger-denger ada keturunan cina tapi kalo dari engkong dia 

keturunan banten asli. 

T : Pertunjukan itu sangat penting tempatnya ya bang, di setu babakn sendiri sanggar yang 

sudah memenuhi tari itu ada berapa sanggar? 

N : Kalo di Jakarta selatam itu bisa di itung tapi terkadang sanggar gambang kromong dia 

tidak punya tari, umumnya organisasi gambang kromong tapi mereka tidak mempunyai 

tari tapi bisa mengiringi tari umumnya kecuali orang topeng. Disini di Jakarta selatan 

kelompok bang deni dia gak punya tari gak punya music buat ngiringi dia gak bisa. 

Gambang kromong kan spesialis lagu atau lenong. 

T : Sekarang komunitas topeng di Jakarta siapa aja ya bang? 
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N : Diantaranya Ririn tumpul, mak Nori, Ratna sari dan lainnya. Gambang Kromong leboh 

banyak. 

T : Kalo melihat perkembangan seumpama standar dalam sebuah pertunjukan tari apa 

saja? 

N : Setidaknya setau saya kita harus paham lihat narasumbernya, ngambil iden dasar dari 

mana, dan acuannya dari mana, trs liat juga personilnya siapa harus kita sah. 

T : Nah trs bang untuk gambang kromongnya kemaren gimana? 

N : gambang kromong saya sebenrnya banyak sanggar soalnya saya basi-basi ama temen 

ngobrol trs diajak maen disini, trs akhirnya jadi deket dan kemana-mana mba. 

T : Biasanya dibayar berapa sama temu babakan? 

N : Kalo itu ada gradenya mba, grade satu, grade dua, grade tiga. Nah saya masuknya ke 

grade satu. 

T : Dibayar berapa garade satu? 

N : Hampir 8 sampai 9 juta mba. 

T : Begitupun dengan gambang kromong grade satu yang lain? Kalo yang masuk grade 

satu itu siapa aja bang? 

N : Bang Burhan, Sinar jaya, Andi Suhandi, Sinar pusaka, itu masuk grade satu. 

T : kalo lenong grade satunya siapa bang? 

N : Kalo lenong kan Cuma plusnya ada dari gambang kromong mba. 

T : Tapi yang masuk grade satu? 

N : Sinar jaya mba 

T : Kalo topengnya nih bang? 

N : Bang Entong yang sanggarnya ada di ciracas. 

T : Nah udah itu dulu aja ya bang, makasih atas waktunya Bang Andi, kesempatannya.  

N : Iya Mba sama-sama. 

T : nanti kl misalkan ada yang kurang saya bisa hubungin bang Andi lagi ya?  

N : Iya mba, saya siap bantu lagi. 
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