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Kata Pengantar 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan 

dan rahmat-Nya maka diktat untuk mata kuliah Musik Tari ini dapat selesai. 

 Sebagai mata kuliah yang diajarkan pada Jurusan Pendidikan Seni Tari, Musik 

Tari sangat membantu mahasiswa dalam memahami berbagai bentuk karya musik 

yang digunakan sebagai pengiring karya tari. Mempelajari tari tanpa mengetahui 

bentuk dan rasa iringannya adalah sesuatu yang mustahil karena ungkapan dalam 

karya tari dapat disampaikan dengan baik jika memahami musik pengiringnya. Oleh 

karena itu, diktat ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami karya musik 

sebagai iringan tari. 

 Diktat ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kami sangat berharap adanya 

saran dan kritik sehingga diktat ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih. 

 

 

 

                Saptomo 
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PENDAHULUAN 

A. Pengertian Musik 
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Musik merupakan suatu karya seni yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Sejak jaman dahulu ketika manusia masih hidup dalam peradaban primitif 

hingga saat ini, dimana teknologi modern telah dirasakan oleh setiap bangsa, musik 

tetap dibutuhkan oleh setiap orang. Pada saat peradaban manusia masih terbatas dan 

tingkat pemikirannya masih sederhana, musik mempunyai peranan yang sangat berarti 

dalam kehidupan ritual. Pemujaan terhadap para dewa selalu disertai dengan 

permainan alat-alat musik seadanya dengan pola yang masih “sederhana”. Semuanya 

dilakukan dengan semangat pemujaan yang sangat khusuk. Upacara-upacara ritual 

yang selalu menggunakan karya musik sebagai sarana pemujaan ini ternyata tidak 

hanya terjadi pada masa-masa tingkat peradaban manusia masih primitif. Di jaman 

modern seperti saat ini dimana teknologi telah menguasai kehidupan manusia, musik 

tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keagamaan. Bahkan dalam perkembangannya 

unsur musik yang digunakan sebagi sarana ibadah tidak hanya ditujukan untuk acara-

acara ritual, namun dikembangkan menjadi bentuk musik yang dapat dinikmati dan 

dikemas menjadi musik pertunjukan. Selain digunakan sebagai sarana ibadah, musik 

sebagi sarana hiburan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat jika dibandingkan 

dengan musik yang digunakan sebagai sarana upacara. Namun demikian dalam era 

modern seperti ini musik yang digunakan sebagai sarana upacara dikemas demikian 

rapinya dan menariknya sehingga selain ritualnya yang dimunculkan juga sisi 

hiburannya menjadi lebih menarik. 

Musik sebagai suatu karya seni memiliki fungsi yang bermacam-macam sesuai 

dengan kebutuhan kehidupan manusia. Selain dinikmati secara mandiri sebagai karya 
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seni yang utuh, juga berfungsi untuk mengiringi karya seni yang lain. Sejak Yunani 

kuno (abad XVII) musik telah dipadukan dengan drama.  

Musik adalah suatu hasil karya kreasi manusia yang menggunakan media suara 

dan bunyi. Suara dihasilkan oleh manusia dan bunyi yang dihasilkan dari alat musik 

(instrumen musik). 

Secara umum jenis musik di muka bumi ini hanya dibagi menjadi 2 yaitu: 1) Musik 

Diatonis, 2) Musik Etnik 

1. Musik Diatonis 

Musik diatonis merupakan jenis musik yang perkembangannya sangat pesat. 

Hal ini disebabkan sistem tangga nada yang digunakan berlaku umum dimana 

setiap alat musik mempunyai standar nada yang sama. Musik diatonis lebih 

dikenal orang dengan musik Barat (benua Barat) karena pada perkembangan 

awalnya dimulai dari negara-negara di Amerika dan Eropa. Namun demikian jika 

diltinjau dari sejarahnya musik diatonis justru berasal dari belahan dunia sebelah 

timur. Musik diatonis sering disebut juga dengan musik modern. 

2.  Musik Etnik 

Musik etnik adalah jenis musik yang dimiliki oleh setiap bangsa yang ada di 

muka bumi. Sistem tangga nada yang digunakan dalam musik etnik tidak 

memiliki kesamaan antara satu dengan lainnya. Ada jenis musik etnik yang 

menggunakan sistem tangga nada musik ditonis namun hanya terdiri dari 

beberapa nada, namun ada juga musik etnik yang memiliki sistem tangga nada 

sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Sistem tangga nada yang 

digunakan dalam musik etnik sering disebut dengan sistem tangga nada 
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Pentatonis (5 nada). Selain sistem tangga nadanya jenis instrumen juga 

mempunyai perbedaan. Keanekaragaman instrumen ataupun sistem tangga 

nada menjadi ciri khas dari musik etnik. 

 

B. Nada 

Setiap karya seni mempunyai materi dasar (medium) yang digunakan untuk 

menjadikan karya seni tersebut menjadi indah. Seni rupa menggunakan medium 

cat air, minyak, atau pastel untuk menghasilkan lukisan. Seni tari menggunakan 

medium gerak untuk menciptakan suatu bentuk tarian yng indah. Dalam seni musik 

seseorang menggunakan medium nada sebagai bahan baku untuk menciptakan 

karya musiknya. Antara suara dan bunyi dalam kehidupan manusia mempunyai 

pengertian yang berbeda. Suara adalah bunyi yang teratur yang dimbulkan oleh 

getaran-getaran organ makluk hidup, seperti suara manusia, suara jangkrik, suara 

kambing, dan sebagainya. Bunyi adalah getaran-getaran yang tidak teratur yang 

dhasilkan oleh benda atau peristiwa alam.  

Nada berbeda dengan bunyi. Bunyi ditimbulkan getaran-getaran udara yang tidak 

teratur, seperti angin, lalu lintas di jalan, kaca pecah, atau yang lainnya. Bunyi atau 

getaran nada yang tidak teratur tersebut disebut desah. Nada dihasilkan dari 

getaran-getaran udara secara teratur. Bunyi suling yang ditipu, bunyi dawai yang 

dipetik merupakan nada-nada yang disebabkan oleh getaran-getaran yang teratur. 

Nada dalam musik terdiri dari 4 unsur, yaitu: 1) tinggi rendah, 2) panjang pendek, 

3) keras lemah, dan 4) warna suara. 

1. Tinggi Rendah 
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Istilah tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan 

dari suatu bunyi nada. Hal ini merupakan suatu prinsip dalam ilmu fisika, 

apabila suatu benda (alat musik) mempunyai frekuensi yang tinggi maka 

suaranya akan lebih rendah namun sebaliknya jika bunyi itu memiliki frekuensi 

yang sedikit maka bunyi tersebut akan semakin tinggi. Dengan kata lain 

semakin banyak getaran suara yang dhasilkan semakin rendah, semakin 

sedikit getaran suara menjadi semakin tinggi. Manusia mempunyai 

keterbatasan dalam menangkap suara yang diakibatkan oleh getaran-getaran 

udara. Pada umumnya kemampuan telinga manusia dalam menangkap 

getaran-getaran tersebut berkisar serendah-rendahnya 16 getaran perdetik, 

dan setinggi-tingginya 20.000 getaran per detik. Apabila getarannya lebih 

rendah atau lebih tinggi dari angka tersebut organ telinga manusia sudah tidak 

mampu. Instrumen piano sebagai alat musik yang memiliki hampir semua 

tinggi rendah suara yang ada dalam musik, mempunyai jarak 30 sampai 

dengan 4.000 getaran per detik. 

2. Panjang – Pendek 

Panjang pendek suatu nada dibunyikan tergantung pada lama dan tidaknya 

nada tersebut dipukul. Makin lama nada tersebt dipukul maka getarannya akan 

semakin panjang, sebaliknya semakin sedikit waktu yang digunakan untuk 

memukul, maka nada tersebut semakin pendek. Panjang pendek nada 

merupakan salah satu dasar  dalam musik yang berkaitan dengan ritme 

(rhytm).  
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3. Keras Lemah Nada 

Nada-nada dapat beragam dalam tingkatan kekerasan dan kelembutannya. 

Keras lemahnya nada tergantung pada amplitudo (buka getaran). Semakin 

lebar amplitudonya nada tersebut semakin keras, sebaliknya semakin kecil 

amplitudonya semakin lemah nada tersebut. Keras lemah nada merupakan 

dasar untuk menciptakan irama musik (sebagai aksen/tekanan), dan 

memberikan dasar bagi sebuah unsur musikal yang terpisah (dinamika). 

4. Warna Suara (Timbre) 

Semua nada dalam musik mempunyai warna suara yang merupakan cirikhas 

dari instrumen. Unsur ini memungkinkan seseorang untuk membedakan antara 

suara biola, piano, flute, organ, atau instrumen lainnya. Ada 4 hal yang 

menyebabkan warna suara menjadi berbeda, yaitu: 

a. Bahan  

Suling yang terbuat dari bambu mempunyai warna suara yang berbeda 

dengan suling yang terbuat dari logam. 

b. Bentuk  

Bahan yang sama namun bentuknya berbeda akan mempengaruhi warna 

suara yang dihasilkan.  

c. Alat tambahan 

Snare Drum yang menggunakan kawat diatasnya ketika dibunyikan akan 

menghaslkan warna suara yang berbeda dengan Snare Drum yang tidak 

menggunakan tambahan kawat. 

d. Cara Memainkan 
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Cello yang dimainkan dengan cara dipetik akan menghasilkan warna suara 

yang berbeda dengan cello yang dimainkan dengan cara digesek 

Dari ke empat unsur nada tersebut apabila digabungkan akan menghasilkan 

kemungkinan-kemungkinan yang terbaik di dalam karya musik. Pencapaian 

dinamika dalam suatu karya musik salah satu dapat melalui pengolahan unsur 

nada. 

 

C. Unsur Dasar Musik 

Ada 3 unsur utama dalam musik yang masing-masing unsur tersebut terdapat pada 

semua karya musik, baik  baik dalam musik modern (diatonis) maupun musik etnis 

(tradisi). Hanya dalam penggunaan istilah seringkali terdapat perbedaan. Unsur 

utama dalam musik tersebut adalah: 

a. Ritme (Irama) 

Seringkali orang awan mengacaukan istilah irama dengan tempo yang 

sesungguhnya keduanya berbeda. Irama yang dalam istilah asingnya 

disebut Rhythm mempunyai pengertian suatu pola ketukan yang diulang-

ulang. Misalnya sebuah lagu yang memiliki  

b. Lagu 

Dalam istilah musiknya lagu merupakan pengertian dari bahasa Inggris 

Melody yang artinya adalah nada-nada yang tersusun dan jika disajikan akan 

menghasilkan sesuatu yang enak untuk didengarkan. 

c. Harmoni 
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Harmoni atau harmony dalam istilah asing memiliki pengertian keselarasan 

antara nada satu dengan nada lain, antara alat musik satu dengan alat musik 

lain sehingga membentuk suatu perpaduan yang indah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KARAWITAN 

A. Pengertian Karawitan 
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Karawitan adalah suatu cabang seni suara yang menggunakan laras slendro 

dan atau pelog baik suara manusia maupun suara gamelan, atau ricikan. Pengertian 

karawitan pernah berkembang lebih luas dari pada pengertian diatas, yang 

memasukkan seni ukir, tari, pedalangan, seni suara dan lain-lain. Hal ini disebabkan 

karena kata karawitan diartikan menurut asal katanya yaitu “rawit” yang berarti rumit. 

Dengan demikian cabang-cabang seni yang mempunyai tehnik yang rumit seperti 

musik gamelan, tari, pedalangan dan sebagainya dimasukkan kedalam karawitan. 

Namun pengertian ini kini sudah tidak berlaku lagi. 

Jadi untuk karawitan tari pengertiannya lebih banyak menyangkut ke seni suara 

baik suara manusia maupun gamelan yang menggunakan laras slendro dan pelog. 

 

B. Karawitan Tari 

Istilah karawitan tari digunakan sejak tahun 1986 di ASKI Surakarta, adapun 

artinya tidak jauh berbeda dengan istilah yang digunakan sebelumnya yaitu Tabuh 

Iringan Tari (TIT). Istilah karawitan tari ini adalah terjemahan langsung istilah tehnis 

dalam bahasa dan konsep budaya jawa yang sejak lama dipakai yaitu : gendhing 

beksan. 

Yang dimaksud dengan tabuh iringan tari adalah jenis tabuhan dalam karawitan yang 

rasa karawitannya mampu membantu kekuatan ungkap karya tari sebagai bentuk 

ekspresi seni. 

Secara konsep karawitan tari dapat mempunyai wilayah yang lebih luas dari pada 

tabuh iringan tari, sebab dalam karawitan tari dapat dikembangkan lebih luas, tidak 
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hanya terbatas pada teknik tabuhan tetapi juga dapat dikembangkan gagasan dan 

susunan baru dalam karawitan. 

Memang kalau kita berkiblat pada karawitan tradisi melulu kiranya mempelajari 

karawitan tari cukup dengan memahami tabuhan dan tehnik tabuhan iringan tari (sala) 

yang sudah ada. Tetapi mengingat kenyataan kebutuhan iringan tari di dalam 

perkembangan tari tradisi dan non tradisi sejak tahun 1972 khususnya yang terjadi di 

Akademi Seni Karawitan Indonesia dan Pusat Kebudayaan Jawa Tengah, maka 

garapan tari sudah lebih dari pada yang ada dan yang biasa terjadi. 

Oleh sebab itu karawitan tari juga harus lebih berkembang dari iringan tari tradisi, guna 

memenuhi tuntunan rasa karawitan yang lebih bervariasi yang dibutuhkan oleh karya 

tari yang makin berkembang. 

Semuanya itu ternyata sudah berbeda, maupun berubah, tetapi perbedaan dan 

perubahan itu memunyai nilai berkembang dan perubahan itu mempunyai nilai 

berkembang. Meskipun pengertian dasar dan secara garis besar perkembangan dan 

perubahan tersebut tetap dalam wilayah karawitan tari. 

Tari merupakan bentuk ungkap kehidupan dan pengalaman jiwa yang 

menggunakan garapan medium pokok gerak. Dalam kegiatan ungkap tersebut ada 

tjuan dan hasil estetik maupun bentuknya yang artistik. 

Biasanya antara individu-individu maupun antara kelompok satu dengan yang lainnya 

nnnnum maupun kadar potensi ungkap garapannya sebagai sarana ungkap yang tepat 

dan mantap dalam garapan karyanya. 

Sebagai wilayah kegiatan tari sewajarnya mereka selalu mencurahkan perhatiannya 

pada garap bahan (medium) gerak sebagai tumpuan pertama untuk mewujudkan ini 
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dan pengalaman imaginernya. Tetapi Setelah bentuk dan wujud itu lahir konkrit dari 

garapan gerak, apabila ternyata belum kuat sebagai pernyataan ungkap, barulah 

mereka mencoba menggunakan medium bantu lainnya. Medium bantu dalam ungkap 

tari itu dapat digunakan medium atau bahan apa saja yang dianggap dan mampu 

membantu kemampuan ungkap yang digarap dalam gerak pada tubuh. Tidak jarang 

bahwa medium bantu itu kadang-kadang terlalu banyak bahkan ada yang lebih 

menonjol dari pada ungkap medium pokok gerak. Walaupun hasil garap medium bantu 

mempunya nilai artistik tersendiri namun itu semuanya harus mengingat fungsi dan 

kedudukannya yang harus membantu menyatu dan menyangga kekuatan maupun 

wujud garapan gerak dengan berbagai komponen dan unsurnya sehingga merupakan 

kesatuan yang utuh. Medium bantu di dalam karya tari yang biasanya digunakan 

antara lain : karawitan, rias busana, sinar, properti, setting dan mungkin medium 

lainnya. 

Istilah Karawitan Tari merupakan kata majemuk yang tidak berdiri sendiri-sendiri, 

melainkan mempunyai satu pengertian. 

Seperti dijelaskan bahwa karawitan tari merupakan suatu garap medium, sedangkan 

hasilnya diharapkan sebagai suatu wujud yang mempunyai kekuatan sebagai medium 

bantu di dalam satu ungkap estetis pada tari. 

Oleh sebab itu yang dimaksud karawitan tari adalah suatu wujud garap karawitan yang 

diperuntukkan membantu ungkap komposisi gerak yang diciptakan dengan medium 

gerak yang menggunakan tubuh sebagai alat. 

Karawitan Tari berorientasi pada fungsi secara maksimal dengan cara menggunakan, 

memanfaatkan, mengembangkan, maupun menggarap karawitan untuk kepentingan 
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suatu bentuk penyajian tari. Pengertian ini tidak mempunyai arti dan konotasi sebagai 

pembantu dalam arti budak, tetapi membantu dapat berarti menegaskan dan 

menyangga isi dan nilai ungkap estetis. 

Karawitan tari sebagai mata kuliah pada Akademi Seni Karawitan Indonesia di 

Surakarta mempunyai tujuan instruksional yang berbeda antara jurusan karawitan dan 

jurusan tari. Karawitan tari pada jurusan karawitan lebih banyak menekankan pada 

kemampuan garap karawitan setelah memahami dasar-dasar konsep karawitan 

sebagai iringan untuk keperluan suatu susunan tari. Tetapi karawitan tari untuk jurusan 

tari tidak ditujukan pada kemampuan maupun ketrampilan garap, melainkan lebih 

ditekankan pada pengertian, pemahaman tentang peranan dan hubungan karawitan 

dalam garapan tari. Oleh sebab itu adanya struktur seleh dan rasa gendhing serta 

kemungkinan pengembangan karawitan dalam suatu kehidupan tari dalam suatu 

kekaryaan, penyajian mampu pengajaran tari perlu dipahami dan dikuasai secara baik. 

Perbedaan kedudukan mata kuliah karawitan tari ini tidak berarti bahwa seorang 

yang berkecimpung dalam tari tidak perlu memahami garap karawitan. Mereka juga 

perlu memahami dalam batas tertentu berdasarkan kebutuhan secara minimal dalam 

profesinya, dengan demikian sebenarnya sudah cukup bagi seorang yang 

berkecimpung dalam tari. Bagi seseorang calon ahli tari, termasuk mereka yang 

mungkin akan menjadi penari, penyusun tari sebenarnya yang pokok mereka-mereka 

peka terhadap rasa karawitan dan mempunyai daya tafsir rasa gendhing sehingga 

mampu menampilkan rasa karawitan sebagai bagian rasa ungkapnya dalam tari yang 

mereka tekuni. 
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Kalau kita mengenal S. Maridi, S. Ngaliman, Rusman, Soerono, Darsi, Dan Joko 

Suharjo sebagai tokoh tari yang terkenal di Solo ini ternyata hanya S. Ngaliman yang 

mempunyai kemampuan karawitan termasuk garap tehnis yang lebih, sedangkan yang 

lainnya hanya tahu sedikit. Meskipun begitu mereka mempunyai apresiasi dan daya 

tafsir tentang rasa karawitan untuk satu kemampuan sebagai seorang penari, 

penyusun tari secara berhasil dalam profesinya. 

Perhatian Rusman kalau menari betapa kuatnya dalam hal tafsir iringan karawitan 

sehingga penyajiannya sangat mantah termasuk penyajian denagn tembangnya. 

Tetapi ketahilah sebenarnya beliau tidak ada kemampuan karawitan secara tehnik, 

begitu juga perhatian karya S. Maridi, meskipun beliau tidak bisa menabuh dengan 

baik, tetapi karya susunan tarinya cukup menunjukkan bobot iringan yang kuat, apalagi 

sebagai penyaji tari. 

Di dalam tulisan karawitan tari ini berusaha membicarakan karawitan sebagai 

iringan terutama dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami khususnya 

karawitan dalam wilayah tari Sala.  

Oleh sebab itu berikut akan dibicarakan bahan-bahan karawitan tari tradisi Salad an 

sedikit penembangannya yang meliputi garap karawitan tersebut untuk tari tradisi yang 

berkembang. 

Sebagai usaha membatasi permasalahan dalam tulisan ini akan dibicarakan 

karawitan tari dalam butir-butir tertentu yang menyangkut kebutuhan belajar menari, 

bekal sebagai penari di dalam kekaryaan tari maupun untuk perabot pengahayat tari. 

BAB III 

KARAWITAN SEBAGAI MEDIUM BANTU 
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Di dalam penggunaan karawitan sebagai medium bantu pada tari sekiranya 

perlu diperkirakan apakah dapat diperkirakan seberapa kekuatan atau porsi yang 

diperlukan karawitan dalam suatu susunan tari? 

Kiranya kekuatan atau porsi karawitan sebagai medium bantu sudah barang tentu tidak 

dapat ditentukan secara pasti seberapa yang diperlukan pada suatu kekaryaan atau 

penyajian tari. Tetapi jawabitu akan didapatkan pada konsep dan fungsi karawitan 

sebagai medium bantu bagi setiap kekaryaan tari. Karawitan sebagai medium bantu 

pada masing-masing penyajian tari banyak berbeda antara satu karya tari dengan yang 

lainnya. Pada dasarnya apabila suatu isi atau nilai imajinasi dari penyusun yang akan 

diungkapkan itu sudah cukup terwadahi pada kualitas gerak dalam form posisinya, 

maka medium bantu itu tidak diperlukan lagi. Demikian juga halnya termasuk karawitan 

sebagai medium bantu tidak usah dipergunakan. Meskipun begitu karena sesuai 

dengan bentuk dan sifat medium gerak itu tidak selalu mampu menampilkan isi secara 

kaya dan berbagai jenis kemantapan rasa, maka medium bantu termasuk medium 

karawitan bisa membantu dan memperkaya rasa dan suasana dari bentuk karya 

tersebut. Disitulah medium bantu karawitan diperlukan, tetapi sedikit atau banyak 

peranan dan porsinya karawitan sebagai medium bantu tidak sama, perhatikan dan 

amatilah perbedaan karawitan Srimpi dengan tari lainnya. Kenyataannya juga tidak 

aneh bahwa banyak karya-karya komposisi gerak yang lemah potensi ungkapnya, 

tetapi setelah menggunakan medium bantu karawitan yang tepat baru dapat dirasakan 

isi dan nilai ungkapnya komposisi tersebut. Masalah ini dapat diamati pada latihan tari 

garingan yang masihmemperhatikan komposisi dan dibandingkan setelah ditrapkan 

karawitannya pada latihan bersama gendhing iringannya. 
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Suatu penyajian tari akan mempunyai potensi ungkap yang kuat apabila 

komposisi geraknya digarap dengan berbagai unsurnya secara cermat dan berhasil. 

Untuk itu pada komponen gerak perlu diperhatikan tentang kecermatan menggarap 

kualitas, bentuk, pola lantai, level, komposisi, ruang dan tidak lupa potensi penyaji yang 

mempunyai daya tafsir gerak berekspresi. 

Dengan demikian porsi karawitan sebagai medium bantu untuk komposisi gerak 

sangat tergantung dari keberhasilan potensi ungkap yang sudah bisa dicapai oleh 

komposisi geraknya (perhatikan tari Srimpi dan komposisi tari topeng). Denagn 

demikian secara konsep kedudukan medium bantu berperanan secara supel dan 

dinamis. Tetapi apabila pada kekaryaan tari bisa saja dimungkinkan terjadi dengan 

cara kerja yang lain maupun konsep yang lain. Sebab apa yang dibicarakan di atas 

bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya konsep dan norma yang dogmatik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

Konsep Dalam Karawitan Tari 
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A. Rasa Gendhing 

Telah dijelaskan di depan bahwa gendhing mempunyai banyak unsur dan 

aturan-aturan diantaranya bentuk irama, lagu dan sebagainya. Dapat disimpulkan 

secara sederhana bahwa yang pokok disini dalam gendhing adalah menyangjut 

adanya aturan tentang bentuk tertentu, dan susunan nada yang digarap dengan ricikan 

pada perangkat gamelan. 

Seandainya aturan bentuk tentang nada itu belum digarap maka barulah terbentuk 

balungan gendhing. Yang dimaksud gendhing adalah tekanannya pada hasil garap dari 

balunagn gendhing. Dengan demikian gendhing adalah hasil garap dari balungan 

gendhing yang sudah ada sebagai ungkap rasa atau pernyataan pengalaman dari nilai 

estetik yang menggarap. Gendhing merupakan ungkapan atau pernyataan rasa dalam 

wilayah estetik (perwujudan keindahan). Dari hasil garap gendhing tersebut dapat 

memberikan pacu kepada penghayat sehingga menimbulkan rasa hayatan atau rasa 

estetik tertentu bagi penghayat dan itulah yang dimaksud dengan rasa gendhing. 

Berbahagialah orang yang mempunyai kemampuan kerkomunikasi denagn hasil garap 

gendhing, sebab disanalah dapat menemukan suatu nilai estetik atau pengalaman 

yang ada dari hidup dalam jiwanya. 

Mudah-mudahan mereka bahagia dengan hasil komunikasinya kemudian bergetarlah 

dalam jiwanya sehingga di dalam jiwanya seolah-olah ada kehidupan baru. Perhatikan 

orang yang mampu mengangkap hasil garap gendhing Pangkur, niscaya mereka 

bercikrak-cikrak, bertepuk-tepuk, bergeleng-geleng, semua itu karena mereka ia 

bergerak dari kekuatan rasa gendhing Pangkur. Tak heranlah kalau ada orang 

mendengar gendhing ijo-ijo, kemudian spontan ia berdiri menari-nari, itulah mereka 
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terpengaruh dan tergerak oleh rasa gendhing tersebut. Demikian memang karawitan 

atau gendhing mempunyai kemampuan lebih tajam dan rasa untuk menggerakkan dan 

membentuk dunia baru yang imaginer.  

Karawitan mempunyai pembendaharaan rasa gendhing yang sangat kaya dan 

kekayaan itupun akan bertambah lagi apabila banyak pengrawit yang kreatif. Oleh 

sebab itu karena rasa gendhing mampu memperkaya rasa jiwa (estetik). Maka bagi 

orang yang menekuni tari harus berusaha mampu menerima rasa gendhing. 

Selebihnya mereka harus juga melatih diri dapat menerima rasa gendhing. Karawitan 

sebagai medium bantu di dalam hal ini dituntut pancaran rasa gendhingnya untuk 

mampu menggerakkan jiwa seperti rasa gerak yang ditampilkan.  

Seorang yang menekuni tari (penari, penyusun tari bahkan penghayat tari) perlu 

sekali untuk selain suka terhadap rasa gendhing juga sekaligus kaya akan berbagai 

rasa gendhing. Untuk itulah harus melatih diri agar peka terhadap terhadap rasa 

gendhing. Bagi yang terlatih secara peka, akhirnya dapat membedakan rasa gendhing 

lancaran Kebo Giro Kedu slendro dengan Kebo Giro pelog lancaran Kebo Giro Kedu 

dengan Kebo Giro. 

Gendhing Gambir Sawit dengan Gendhing Bondhet Ladrang Mugi Rahayu dengan 

Ladrang Wilujeng, Durmo Rangsang dengan Durmo Banjet, Ada-ada Greget Saut 

dengan Ada-ada Cancut, Patet Sanga dengan Patet Manyura dan sebagainya. 

Demikian selanjutnya betapa kayanya rasa karawitan, anda harus mampun 

menangkapnya. Belajarlah dengan banyak melatih diri berkomunikasi dengan 

gendhing. Bagi seorang penggarap tari, rasa gendhing kadang-kadang mampu sis 

umber kreatifitas, sebab dari rasa gendhing yang tumbuh dalam jiwanya akan 
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membentuk imajinasi. Biasanya dari imajinasinya itu timbul rangsangan untuk 

melahirkan dalam wujud garapan gerak. (bacalah Si Kaduk Nanis dan temui Bp. S. 

Ngaliman soal ini beliau sangat akrab). Apabila tidak membantu lahirnya karya cipta 

gerak, masih ada manfaatnya bahwa dengan adanya kekayaan rasa gendhing maka 

bagi penyusun tari akan lebih tepat dalam memilih gendhing sebagai medium bantu 

dalam komposisi geraknya. Bahkan bagi seorang penari sangat diperlukan peka 

terhadap rasa gendhing agar dalam penyajiannya benar-benar menggunakan rasa 

gendhing tepat mampu memantapkan dalam mengekspresikan geraknya. Sebab rasa 

gendhing mampu menggerakkan jiwa penarinya. 

Perhatikan dalam susunan tari tradisi (Solo) banyak sekali sebelum menampilkan 

geraknya (penarinya) bahkan sudah menampilkan rasa gendhing. Pada susunan yang 

demikian manfaat kemampuan menangkap rasa gendhing menjadi penting. Contoh 

adanya patetan dengan sulukan pada pergelaran tari Bedhaya Srimpi sebelum bagian 

maju beksan. Pada tari Gatutkaca Gandrung sebelum penari tampil sudah disajikan 

ada-ada, demikian bganyak penampilan komposisi tari tradisi Solo lainnya. Sebab 

seolah-olah sebelum tampil pada pentas, penari tersebut sudah menggerakkan jiwanya 

sebagai persiapan ekspresi pada geraknya pada penampilan komposisi geraknya, 

sehingga menjadikan penampilan hidup dan ekspresif. 

 

 

 

B. Rasa Seleh 
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Yang dimaksud rasa seleh dalam kehidupan tari disini adalah rasa seleh lagu 

gendhing, tetapi bukannya seleh dalam arti tehnis hubungannya dengan struktur seleh 

ketuk, kempul, kenong, dan gong. Bahkan bukan semata-mata seleh itu tidak seleh 

secara tehnik, tetapi rasa seleh itu berhubungan dengan tafsir rasa tentang lagu dalam 

gendhing sebagai medium bantu. Ditinjau dari jenis pilihan seleh pada struktur 

gendhing tari memang pilihan salah satu jenis pidaan irama, juga termasuk adanya 

kamampuan tentang rasa gendhing bagi penari.  

Tetapi rasa seleh yang dimaksud adalah rasa seleh seorang penari yang 

mendasarkan diri pada tingkah laku dari rasa cengkok. Sebab cengkok itu merupakan 

kesan tertentu tentang lagu dan gaya dari garap seorang seniman. Di dalam gendhing, 

seperti kita ketahui bahwa seorang pengrawit dapat menggarap dengan memilih dan 

menggunakan perbendaharaan cengkok-cengkok yang sudah ada. Dari jenis-jenis 

cengkok itulah dapat menentukan rasa gendhing. Bagi seorang penari yang 

mempunyai rasa karawitan lebih peka, mereka tidak hanya berangkat dari rasa 

gendhing, tetapi mampu lebih masuk merasakan lagu-lagu cengkok yang digunakan. 

Dengan kemampuan menggunakan rasa cengkokgendhing iringan itu niscaya akan 

menambah kekayaan rasa seleh pada pemanpilan tarinya. 

Sebab mereka tidak hanya menggunakan rasa gendhing secara garis besar untuk 

melatar belakangi rasa tarinya tetapi mereka mampu masuk lebih detail dalam 

menangkap dan menggunakan sebagai sarana bantu dalam ekspresinya. 

Perhatikan apabila anda menari gambyong Pangkur dengan pengendang bapak 

Subanto lain dengan bapak R. Supanggah. 



 23 

Apabila anda menari bedaya La-la terutama pada bagian sirepan dengan pengrebab 

Almarhum bapak Nartopangrawit lain dengan pengrebab Almarhum bapak Guna 

Pangrawit. 

Pada topeng Gunung Sari dengan pesinden ibu Supadmi lain dengan pesinden ibu 

Sudarti. Meskipun semuanya menggunakan pembendaharaan cengkok-cengkok yang 

sama. 

Selain itu bahwa dalam garap gendhing selalu mempunyai cengkok yang 

beragam. Keragaman rasa cengkok tersebut mampu membentuk rasa gendhingnya. 

Sebab Bp. Ranto lebih suka menggunakan cengkok yang sontok dan sorak. 

Sedangkan bapak R. Supanggah lebih suka menggunakan cengkok yang rasanya 

tregel dan regu. 

Kalau gaya bapak Martopangrawit lebih menampilkan rasa cangkrak. Sedangkan 

bapak Guna lebih menampilkan rasa besus. 

Pada pemanpilannya, bagi seorang penari yang mempunyai  seleh pada iringan, 

mereka tidak hanya mampu menggunakan rasa seleh pada setiap tingkah laku 

cengkoknya secara terpenggal-penggal. Tetapi rasa seleh iringan disajikan secara 

cermat untuk mengungapkan keutuhan rasa gendhing pada sajian ekspresinya. Bagi 

penari yang mempunyai rasa seleh yang baik maka daya tafsirnya untuk ekspresi 

menjadi lebih kaya. 

Kemampuan rasa seleh akan tercermin dalam penyajian tarinya terasa cermat rasanya. 

Selain itu juga terasa padat sehingga menimbulkan kesan mantap sajian tarinya. 

(peragaan). 
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C.  Pida`an 

Dalam tari tradisi jawa terdapat istilah pidaan. Yang dimaksud istilah pidaan 

adalah suatu jenis penggunaan tehnik seleh bentuk gerak yang berhubungan dengan 

seleh iringan. 

Misalnya pada lumaksana yang menggunakan empat hitungan pada setiap 

langkah jatuh kaki bersamaan pada seleh kenong atau kempul pada iringan ladrang 

sehingga seandainya dimulai dari gong, maka kempul kosong seleh kaki kanan, pada 

kenong pertama seleh kaki kiri, kemudian pada kempul pertama seleh kaki kanan, 

pada kenong kedua jatuh kaki kiri, demikian seterusnya bergantian memperhatikan 

seleh kakipada seleh kempul dan seleh pada kenong. Yang dimaksud dengan 

pengertian pidaan tidak selalu tepat antara jatuh letak kaki bersamaan “tepat waktu” 

denagn kenong atau kempul yang dimaksud, tetapi dalam pidaan itu seorang 

penyaji/penari suka “tepat”, atau sebelumnya, mungkin “sesudahnya”. Oleh sebab itu 

pengertian pidaan adalah hubungan seleh gerak dengan seleh pada bentuk iringannya. 

Tetapi meskipun begitu tepat atau tidak tepat itu dalam tari tradisi juga merupaka 

pilihan rasa seleh yang dikehendaki oleh penari sekaligus sebagai pilihan ekspresi 

estetiknya. 

Meskipun tidak tepat waktu tetapi dalam hal ini tetap mengkin memberikan jenis seleh 

yang enak pula. Di dalam tari jawa pidaan sering disebut pidaan irama. Pidaan adalah 

penggunaan rasa seleh pada bentuk gerak yang ada hubungannya denagn struktur 

gendhing iringan.  

Bagi seorang penari yang tidak selalu mengikuti struktur seleh yang tepat pada struktur 

seleh bentuk iringan tetapi ternyata kadang-kadang ada yang dirasakan pada 
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pemanpilan dalam penyajiannya seolah-olah penari yang kesenimananya tinggi itu 

mampu membentuk struktur seleh pada tariannya. Oleh karena penari membentuk 

struktur irama dengan pidaan sendiri pada seleh geraknya maka seolah-olah struktur 

seleh yang digunakan dalam pemanpilan terasa sebagai pidaan irama. Hal ini biasanya 

hanya terjadi pada penari misalnya bapak Rusman, ibu Soelomo, bapak S. Maridi, 

bapak Sunarno dan lain-lain yang setingkat. 

Pada penari yang sudak mampu sebagai penyaji ternyata pemilihan seleh pidaan dan 

struktur seleh itu merupakan perwujudan tafsir irama di dalam menangkap dan 

menggunakan rasa karawitan sebagai medium bantu dalam ekspresi estetiknya. 

Pada tari jawa pidaan irama yang baku ada 4 macam : 1) Midak, 2) Nujah, 3) Nggandul, 

4) Tranjal. 

 

1.  Midak 

Yang tergolong dengan jenis pidaan irama “midak” adalah jenis penggunaan 

seleh antara gerak dengan struktur iringan dengan tepat waktu. 

Yang dimaksud dengan seleh tepat waktu pada struktur iringan atau irama apabila rasa 

seleh bentuk gerak itu selalu bersamaan dengan jatuhnya sabetan atau slag. 

Di bawah ini suatu usaha visualisasi contoh midak  

a =  tanda seleh kaki kanan 

i = tanda seleh kaki kiri 

o = sabetan atau slag 

^ = kenong 

V = kempul 
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Seleh balungan  : . . .  . . . . . . . . . . . . . Ketawang 

Seleh kaki  :     x    x    x    x 

 

Dengan notasi seperti contoh tersebut di atas dapat kita lihat bahwa posisi untuk 

seleh kaki tepat di bawah seleh (kempul) dan (kenong). Kedua-duanya bersamaan 

waktu dengan nada atau slag pada tiap-tiap akhir gatra. 

 

2. Nujah 

Yang tergolong dengan jenis pidaan irama nujah adalah jenis penggunaan seleh 

antara gerak dengan struktur iringan tidak tepat waktu, tetapi selalu lebih “mendahului” 

sedikit waktunya dari pada seleh slag. Sebelum saat seleh slag pada iringan maka 

gerak kaki sudah lebih dahulu seleh. 

 

Struktur seleh : . . . . . . . . . . . . . . . . Ketawang 

Seleh kaki :   x      x     x    x 

 

Perhatikan notasi tersebut diatas bahwa seleh kaki tidak terletak di bawah tepat 

slag pada tiap akhir gatra atau seleh kempul ( ) dan kenong ( ) tetapi mendahului atau 

sudah seleh sebelumnya. 
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3. Nggandul 

Yang tergolong jenis pidaan irama “nggandul” adalh jenis penggunaan seleh 

antara gerak dengan struktur iringan tidak tepat waktu maupun mendahului, tetapi 

justru sesudahnya waktu seleh slag pada notasi iringan. 

Setelah seleh slag baru kemudian seleh kaki 

 

Struktur seleh : . . . . . . . . . . . . . . . . Ketawang 

Seleh kaki :    i    a    i    a 

 

Apabila kita perhatikan pada notasi ternyata posisi seleh kaki tidak tepat 

dibawah slag seperti pada midak atau sebelumnya slag seperti pada nujah. Pidaan 

nggandul seleh kaki lebih terlambat dari waktu seleh slag atau sesudah seleh kempul 

( ) dan seleh kenong ( ).  

 

4. Tranjal 

Berlainan dengan pidaan irama midak, nujah, ngandul bahwa seleh kaki tepat 

waktu dengan seleh slag iringan untuk midak selalu mendahului waktu antara seleh 

kaki dengan seleh slag untuk pidaan nujah dan selalu kemudian baru seleh kaki 

setelah seleh slag untuk pidaan irama nggandul. 

Untuk pidaan irama “tranjal” seolah-olah merupakan hasil ramuan antara ketiga 

pidaan irama tersebut diatas. Sebab seleh kaki itu tidak mempunyai seleh yang ajeg, 

misalnya selalu tepat waktu, sebelum, atau kemudian dari slag. Tetapi kadang-kadang 
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sejenis midak, kadang-kadang nujah, juga kadang-kadang nggandul, kadang-kadang 

lain lagi. 

 

Struktur seleh : . . . . . . . . . . . . . . . . Ketawang 

Seleh kaki :    i    a  i  a  i  a 

 

Kalau diperhatikan dalam notasi tersebut diatas, ternyata posisi kaki tiadak ajeg.  

Demikian gambaran tentang pidaan irama tranjal. Tetapi perlu diketahui bahwa jenis 

pidaan, irama ini tidak biasa digunakan pada tari dasar atau belajar tari dasar atau 

pokok. Biasanya pidaan ini banyak digunakan pada tari karakter gagah prengesan atau 

gecul misalnya : bugis, sabrangan, buto.  

Pidaan irama midak dalam tari tradisi Solo biasanya digunakan untuk jenis tari kualitas 

gagah  dengan karakter yang anteng, antep, wibawa, misalnya : Setyaki, Jayajatra, 

Seta, dan yang sejenisnya.  

Pidaan irama nujah dalam tari tradisi Solo biasanya digunakan untuk jenis kualitas 

gagah karakter bregas misalnya : Bonanarakasura, atau kualitas alusan dengan 

karakter cakrak misalnya tokoh Samba, putri misalnya Banowati, Srikandi. 

Pidaan irama dalam penampilan penyajian tari tradisional Solo benar-benar 

dapat dirasakan sebagai suatu penampilan yang menunjukkan tingkat kemampuan 

kesenimanan. Sebab kecuali midak, ternyata dirasakan sangat sukar dalam tehniknya, 

karena bagaimana agar dapat anak tetapi seolah-olah terasa salah. Bagi seorang 

penari yang sudah mampu dan berhasil sebenarnya pidaan merupakan suatu 

kemampuan daya tafsir tentang irama. Masalahnya dalam pidaan itu bagaimana dalam 
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menggunakan struktur irama atau seleh yang ada pada iringan tetapi tidak terasa 

terikat. Oleh sebab itulah diperlukan kemampuan dalam penggunaan struktur seleh 

iringan itu ada kemampuan menciptakan struktur “seleh irama” pada pemanpilan 

komposisi geraknya. Masalah ini sangat jelas dirasakan pada jenis penampilan pidaan 

tranjalan.  

Di dalam iringan yang mempunyai struktur seleh secara jelas seperti bentuk struktur 

dalam slag dan sabetan yang ajeg pada lancaran, ketawang ladrang, gendhing kiranya 

masih dirasakan lebih mudah. Tetapi pada iringan yang mempunyai jenis struktur 

seperti tembang, uran-uran, ada-ada patetan suwuk apalagi dalam penyajian palaran 

ternyata sangat sukar bagi penari untuk mencari dan menyesuaikan selehnya. 

 Suatu jenis penampilan pidaan irama yang berhasil secara bagus dapat 

dirasakan benar-benar karawitan iringan hanya sebagai medium bantuan dimana 

kehadirannya iringannya hanya membantu menemani yang memberikan penyedap.  

Penari yang demikian terlihat mempunyai criteria sebagai penyaji dalam tingkat 

kesenian yang berhasil sebab dari segi tafsiran rasa karawitan dan tafsiran kesatuan 

ungkap medium sangat menonjol. 
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BAB V 

Peranan Pembantu Iringan 

Di depan telah disinggung-singgung tentang bagaimana peranan pembantu? 

Kalau yang dimaksud peranan itu masalah kedudukan atau tujuan, adalah jelas ialah 

untuk membantu memberikan kekuatan ungkap pada kekuatan ungkap yang sudah 

digarap dalam medium pokok, ialah pada komposisi gerak. Kalau yang 

dipermasalahkan adalah seberapa porsi atau kekuatan yang diperlukan ialah tidak 

tentu, masalahnya sangat tergantung kebutuhan yang dikehendaki dari kekuatan yang 

sudah ada pada kekuatan ungkap dari hasil gerak yang sudah dicapai. Tetapi kalau 

yang dimaksut itu bagaimana caranya berikut ini dibawah beberapa contoh yang biasa 

terjadi dalam tradisi (tari jawa). 

 

1. Komposisi Sejajar 

 Di dalam usaha untuk menciptakan kekuatan suatu ungkap pada garap 

medium yang dikehendaki adalah dengan memberikan suasana karawitan yang sama 

atau sejajar dengan suasana ungkap atau kualitas gerak yang sudah dicapai. Misalnya 

suasana ungkap kualitas gerak yang regu maka diberikan suasana atau rasa karawitan 

yang regu. Kalau kualitas geraknya lucu maka dibantu dengan rasa karawitan yang 

lucu pula, demikian pula jika rasa geraknya gagah perlu dibantu dengan rasa karawitan 

yang gagah. Sehingga suasana pada bentuk komposisi ini biasa sejajar, oleh sebab 

kita sebut saja komposisi sejajar. 
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Oleh sebab itu jenis komposisi sejajar adalah jenis komposisi iringan yang membantu 

mendorong lebih menguatkan dari hasil atau suasana yang sudah dicapai gerak 

kearah ungkap suasana yang sama yang lebih kuat.   

Contoh  : Gerak gagah menggunakan ladrang lagu.  

  Gerak yang mesra diberi lagu kinanti sandung. 

Gerak atau suasana yang sereng diberikan ada-ada, demikian dan 

lebih sebagainya. Perhatian gambyong pangkur dan kiprah. 

 

2. Komposisi Kontras 

Komposisi ini adalah komposisi yang berlawanan derngan komposisi sejajar di 

atas. Apabila suasana ungkap dari kualitas gerak itu sudah dicapai maka dibantu 

dengan kekuatan ungkap rasa karawitan yang berlawanan atau bukan sejenis. 

Misalnya kualitas geraknya regu, bahkan diberikan iringan rasa karawitan yang rongeh, 

demikian pula seandainya kualitas gerak atau rasa geraknya itu sreng/rongeh maka 

diberikan atau dibantu dengan rasa karawitan yang sareh atau tenang. 

Oleh sebab itu iringan komposisi kontras maksudnya membantu menguatkan 

ungkap yang sudah dicapai pada garapan gerak tetapi justru dibantu dengan suasana 

atau rasa yang berlainan, meskipun suasana atau rasa karawitan yang digunakan 

untuk membantu itu berlainan tetapi justru dapat lebih menguatkan ungkap gerak yang 

sudah ada, tidak melemahkan atau menggangu. Ibaratkan merasakan warna putih 

maka terasa jelas dan mantap putihnya apabila warna putih itu didekatkan warna hitam. 

Sehingga beda apabila warna putih itu didekatkan dengan warna abu-abu. 
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Contoh : Gerak lucu atau gecul diberikan iringan ketawang Subakastawa 

(Punakawan) 

  Gerak mesra diberikan iringan gangsaran 

  Gerak perang sereng diberikan iringan kodok ngorek (Ranggalawe 

- Menak Jinggo) 

 

3. Komposisi Komuplase 

Jenis komposisi iringan karawitan untuk membantu selain seperti dua macam 

tersebut di atas juga dapat ditenpuh dengan cara lain. Dasar pemikiran iringan 

karawitan dalam usahanya membantu memberikan kekuatan ungkap kualitas gerak 

yang sudah dicapai dengan memberikan warna suasana yang lain. Sehingga yang 

penting menghadirkan rasa karawitan itu untuk memberikan kekayaan suasana dalam 

komposisi yang utuh. Oleh sebab itu tidak perlu menggunakan pedoman rasa gerak 

semata-mata yang sudah dicapai, tetapi bermaksud menambah warna suasana atau 

warna rasa, di dalam menambah warna rasa ungkap yang lebih kuat atau lebih enak 

dari yang sudah dicapai gerak itu sendiri. 

Contoh : Gerak sedih atau mesra diberikan iringan tembang macapat atau 

gendhing. 

  Gerak perang yang serem diberikan grimingan gender. 

Gagasan ini seolah-olah tidak jelas, tetapi sebenarnya bukan begitu, tetapi 

senang keberhasilannya membantu rasa karawitan tidak sempit, bahkan lebih luas. 

Masalahnya dalam pemikiran itu diperlukan kesabaran, mau mencoba dan selalu 

mancoba. 



 33 

Di depan telah di bicarakan masalah penggunaan jenis rasa iringan 

hubungannya dengan jenis medium pokok gerak. Bagaimana dalam menentukan 

iringan itu terutama memikirkan rasa karawitan mengenai posisi hubungan iringan itu 

dengan medium pokok gerak. Sehingga mendapatkan komposisi semacam tersebut di 

atas. Kiranya memang agak sukar untuk dibakukan secara tegas, sebab dalam karya 

seni sebaiknya mencari kemungkinan baru yang lebih berhasil sehingga tidak terikat 

aturan lama. Oleh sebab itu berikutnya akan diuraikan beberapa pengertian dan istilah 

iringan yang dikenal dalam karya tari tradisi. 

 

4. Iringan Mungkus 

Pengertian dan iringan mungkus yang ada dalam tari tradisi adalah jenis iringan 

yang mempunyai hubungan rasa iringan komposisi gerak sangat akrab dan lekat sekali. 

Istilah ini diambil dari istilah jawa, mungkus artinya membungkus itu memberikan 

wadah agar sesuatu yang dibungkus itu tidak tercecer hilang ke luar dari bungkus itu. 

Dalam pengertian mungkus makanan jawa selalu diusahakan rapat atau ketat 

sehingga isinya aman. Karena usaha ketat ini bungkus (iringan) itu terasa lekat, 

sehingga seolah-olah memberikan dan membentuk iringan. 

Pengertian makanan/nasi bubur kalau sudah dibungkus, maka bentuknya persisi 

dengan bungkusnya. Hendaknya hubungan dalam konsep mungkus dengan gerak 

terutama dirasakan dari segi tehnis atau rasa tehnis. Biasanya jenis iringan mungkus 

terlihat tentang penonjolan garapan cengkok pada garap ricikan iringan karawitan 

tersebut misalnya hubungan kendang, rebab dan sebagainya. Tari Solo banyak sekali 

iringan seperti itu, perhatikan peranan garap ricikan kendang pada tari gambyong. 
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Bapak S. Ngaliman juga berusaha menggarap iringan karawitaNn mungkus dalam 

rangka mengembangkan dan mengeksploisir kekuatan ricikan untuk membantu 

kekuatan rasa geraknya. Konsep ini oleh beliau dikembangkan secara kaya dan 

beragam dalam karya tari batiknya. Dengan menggunakann iringan 

ladrangPakumpulan. Dalam garapan tari batik ini beliau mengembangkan konsep 

mungkus pada garap cengkok ricikan saron barung, suling, kendang, bahkan juga 

agak terasa pada vokal. 

Sebenarnya tari tradisi khususnya banyak terdapat jenis iringan mungkus. 

Selain pada iringan gambyong bagian kibar dan ciblon wiled, garapan mungkus pada 

ricikan kendang yang semacam itu juga bisa dirasakan pada tari sejenis petilan. 

Perhatikan pada tari gambyong Banyumasan, jaran kepang, reyog. Bahkan tari Jawa 

Timur, topeng Malang, topeng Madura, Banyuwangi dan Ngremo, semuanya dapat 

diamati betapa kuatnya dan lekatnya cengkok kendang seolah-olah kurang kuat daya 

ungkap atau ekspresi dari gerak tersebut seandainya iringan kendang tersebut 

dikurangi atau hilang. 

Pada iringan sejenis mungkus gejalanya demikian. Karena besar sekali 

kekuatan ekspresi ricikan (kendang) ini sehingga terasa meninabobokkan dan 

memanjakan kehadiran ekspresi gerak. Hubungan yang lekat dan mesra ini 

menimbulkan ketidakdewasaan dari ekspresi geraknya dalam penampilan penyajian. 

Komposisi tari yang demikian biasanya apabila garapan cengkok kendangnya lemah, 

maka terinya dirasakan sangat lemah, (coba menarilah gambyong atau ngremo tanpa 

kendang yang tepat). Kendang itu berhasil maka sangat dirasakan kuat dan menonjol 

sekali ekspresi gerak tarinya. 
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Selain berpijak pada rasa tehnis cengkok ricikan itu maka sebenarnya jenis 

iringan mungkus ini kekuatannya disebabkan juga dari warna suara sumber bunyi 

tersebut. Jadi jenis ricikan sebagai bahan sumber bunyi tersebut. Jadi jenis ricikan 

sebagai bahan sumber bunyi ternyata punya peranan, cobalah garapan suling pada 

tari Batik di tampilkan vokal, rebab, atau ricikan lain. 

Pada dasarnya pengertian iringan mungkus yang terdapat dalam tari tradisi 

memang demikian, “Keberhasilan ekspresi seninya karena dirasakan begitu ketat dan 

letaknya cara maupun  rasa bentuk iringan dalam hubungannya pada sesuatu 

komposisi tari yang ditimbulkan oleh ricikan”. Tetapi kadang-kadang pada jenis iringan 

mungkus tersebut rasa ketat dan lekatnya itu bagi seorang pengendang yang kreatif 

bisa agak kendor. Dalam usaha mengendorkan keketatan hubungan bentuk rasa 

cengkok ini pada seorang pengendang dapat memilih atau membuat cengkok yang 

bentuk rasa cengkoknya tidak sama persis dengan rasa bentuk cengkok geraknya. 

(Perhatikan kalau A. Sugiarto dan Bapak R. Supanggah apabila ngendangi gambyong 

atau petilan). Tetapi sebaliknya, bagi pengendang yang kurang kretif pada iringan 

mungkus semacam ini kadang-kadang betapa sangat ketatnya membungkus geraknya, 

sehingga seolah-olah geraknya tidak sempat menarik napas (ambegan). Penampilan 

penyajian semacam ini seolah-olah dirasakan mencekik ekspresi geraknya.  

Pada jenis iringan mungkus sangat ketat tersebut bagi penghayat yang kurang 

peka memang lebih senang. Tetapi bagi penghayat yang kreatif justru tidak menyukai 

karena penghayat tida ada kesempatan memberikan tafsir bentuk maupun rasa dari 

gerak yang disampaikan. 
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5. Iringan Latar Belakang 

Yang dimaksud dengan jenis iringan latar belakang ialah, jenis iringan yang 

membantu kekuatan ungkap dari medium rasa karawitan dengan menempatkan diri 

sebagai latar belakang dalam garapan karya tersebut.  

Adapun pengertian dasar melatar belakangi ini memang dapat mempunyai alasan 

berbeda-beda. Pengertian jenis iringan ini kadang-kadang bisa sama dengan 

pengertian jenis iringan dari tinjauan posisi hubungan seperti kriteria yang dibicarakan 

di depan (seajjar, berlawanan, kamuplase). Seandainya jenis iringan berlawanan tetapi 

disasajikan pada ungkap tidak keras dan kuat maka dapat dikatagorikan jenis iringan 

latar belakang. 

Oleh sebab itu jenis iringan latar belakang lebih menekankan bentuk ungkap 

yang tipis saja. Dalam jenis iringan ini tidak bermaksud mengungkapkan secara 

berlebih-lebihan, sehingga kekuatan ekspresi iringan menmjadi sama atau lebih kuat 

dari ekspresi garapan gerak yang dibantu. Jenis iringan latar belakang mempunyai 

bentuk dan kekuatan ungkap rasa karawitan yang tipis. Justru dari rasa karawitan yang 

tipis inilah komposisi tari itu mempunyai penampilan yang berhasil. Seandainya iringan 

Kodok Ngorek pada tari perangnay Banggolawe dengan Menak Jinggo itu disajikan 

secara lerih saja, maka bisa dikatagorikan jenis iringan latar belakang. 

Pada garapan yang mempunyai iringan karawitan jenis iringan latar belakang 

sebenarnya secara konsep dapat dikatagorikan bahwa komposisi dan penampilan 

geraknya mempunyai kekuatan ekspresi seni yang lebih kuat. Dikatakan bemikian 

karena peranan iringan tidak diperlukan secara menonjol dan lebih kuat dari ekspresi 

geraknya. Jenis iringan pada karya tari yang tergolong ini dapat kita amati perlu 
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komposisi gerak atau karya tari yang disajikan oleh penari yang kuat daya ungkapnya 

(gregetnya) dan betul-betul penari tingkat seniman. 

Demikian pengertian iringan latar belakang pada kekaryaan dan penampilan karya tari.  

 

Tidak Hadirnya Garap Karawiotan Dalam Konsep Iringan  

onsep dasar karawitan tari di dalam menggarap rasa karawitan untuk membantu 

ungkap atau ekspresi pada sebuah komposisi gerak selalu berorientasi kebutuhan 

membantu mengiringi langsung ekspresi seni pada tari. 

Konsep dasar dalam iringan tari meskipun membantu mengiringi tidak berarti harus 

selalu menghadirkan garap rasa karawitan pada setiap komposisi gerak. Kehadiran 

bisa juga tidak utuh sejak awal sampai akhir kehadiran geraknya. Sebab sengan 

memungkinkan pada bagian atau scene tertentu justru tidak dibutuhkan kehadiran rasa 

atau ekspresi karawitan. 

Di dalam tari tradisipun terjadi demikian misalnya pada adegan patner atau perang 

pada bagian sebelum otowecono seorang tokoh tertentu pindah posisi dengan 

bergerak gancut (semekta) kemudian berdialog. 

Oleh sebab itu konsep dasar karawitan tari dalam garap iringan , mengiringi 

tidak berarti hadir selalu menitih kehadiran komposisi geraknya agar mempunyai 

ungkap, tetapi bisa saja kadang-kadang tidak gadir. Pada saat tidak hadir itu komposisi 

gerak tampil ungkap sendiri dengan rasanya sendiri, mungkin dengan kekuatan 

komposisi gerak, ruang, kualitas, bentuk, mungkin bahkan kekuatan pada ekspresinya 

sebgai tokoh atau karakter yang disajikan. 
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Kalau dibicarakan lebih banayk atau lebhi detail masalah iringan tari secara 

tehnik maupun tehnis sebenarnya tidak hanya terbatas pada jenis yang disebutkan di 

atas, tetapi masih banyak lagi yang belum disebutkan. Selanjutnya seorang penari 

seharusnya mengamati lain-lainnya lagi. Hal itu dianjurkan demi eksistenai karya tari 

itu sendiri dalam menampilkan ekspresi seni yang mantap dan baru. Yang lebih 

penting seharusnya di dalam menggarap karawitan tari perlu menyadari bahwa 

kedudkan karawitan adalah melayani dan membantu kebutuhan tari. Kebebasan 

sebagai karawitan mandiri jelas tidak tercapai atau sangat dibatasi kebutuhan tari itu 

sendiri. 

Yang dimaksud mengiringi tidak selalu mempunyai arti bahwa selama ditampilkan 

gerak kemudian seluruhnya ditampilkan karawitan. Bisa saja tampilnya karawitan pada 

bagian tertentu saja tidak dalam keseluruhan komposisi atau susunan gerak. Bahkan 

mengkin sekali geraknya lebih menonjol dari karawitan, tetapi bisa juga sebaliknya 

pada bagian-bagian tertentu karawitan lebih kuat ungkapnya. Sehingga dengan 

demikian garap karawitan tari perlu juga memperhatikan kandel tipisnya rasa karawitan 

sebagai medium bantu agar tidak menimbulkan kesa yang monoton. 

Kiranya karawitan akan lebih luwes dan kayak arena dalam membantu karawitan 

mampu menimbulkan suasana, misalnya nglangut, kisruh, gecul, sedih. Di dalam 

menyusun suasana itupun karawitan bisa menggarap misalnya menggarap sedih tiba-

tiba gecul. Bahkan menampilkan bermacam-macam sedihpun ternyata karawitan lebih 

mampu dari pada garapan gerak, karawitan juga mampu menggarap suasana yang 

ganda, misalnya suasana tegang dalam kesedihan atau wibawa yang anggun. 
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Seandainya kita belum ada kemampuan cukup tentang pembendaharaan 

gendhing dan cengkok asal tahu dan memahami garap, kiranya akan memperkaya 

dalam kerja dan usaha kita melayani kebutuhan ungkap tari. Sebab lewat pemahaman 

dan kemampuan garap irama, patet, laras, ricikan, voume, cengkok, wiled, maka 

sebenarnya kita akan menjadi kaya dan trampil melayani kebutuhan 

Ungkap tari meskipun dengan pembendaharaan gendhing sedikit. Apalagi 

seandainya kita juga memasukkan konsep warna suara, sumber bunyi kemudian 

dengan itu kita kembangkan, betapa kayanya karawitan tidak akan dapat diramalkan 

kemampuan dan kemungkinannya. Oleh sebab itu sangat diperlukan kreatifitas bagi 

seorang penggarap iringan tari. Untuk itu kita tidak usah membatasi dengan norma 

maupun kaidah-kaidah dalam karawitan tradisi. Sebaliknya menggarap karawitan 

diusahakan mencari kemungkinan-kemungkinan baru agar mampu melayani 

kebutuhan tari secara kaya dan trep. 

  Agar mendapatkan hasil garap yang sesuai dengan kebutuhan sebagai iringan 

untuk garapan komposisi geraknya, maka sewajarnya sebagai tugas membantu dan 

mengiringi perlu mengetahui masala-masalah yang pokok yang diperlukan sampai 

pada hal-hal yang lebih kecil. 

Sebaiknya seorang penggarap iringan seharusnya mengetahui dan memahami 

gagasan secara utuh tentang garapan tari, tema, sumber garapan. Dengan adanya 

pemahaman itu kaqrawitan dapat bekerja lewat tafsirnya. Alangkah baiknya apabila 

secara konstruksi ataupun alur suasananya juga lebih jelas diketahui. Sebab misalnya 

untuk garapan cerita maka sangat menguntungkan juga diketahui tiap adegan, bahkan 

tokoh maupun isi adegan yang ingin ditamoilkan. Seandainya ingin menggarap 
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suasana agungnya adegan Ngalengkadiraja mestinya berbeda dengan agungnya 

Poncowati. Bahkan menggarap marahnya tokoh Rahwana saja perlu berbeda dengan 

marahnya Paladewa. Disamping itu dalam konstruksi suasana maupun alur itupun 

harus dipahami waktu singgta-singgat suasana pergantian yang diinginkan. Kalau 

diharapkan setiap singgat dikehendaki pergantian suasana atau rasa iringan yang 

berbeda maka perlu digarap yang berbeda. Meskipun begitu kadang-kadang suatu 

garapan tari tidak diperlukan selalu seketat itu, bisa juga karawitan tidak berganti 

suasana tetapi komposisi tarinya bergantian atau sebaliknya. Gagasan demikian 

sebenarnya sebagai usaha melayani dan membantu sebaik-baiknya agar karya itu 

kental dan utuh ungkap estetiknya. 

Bagi penyusun tari yang mempunyai kamampuan dan pemahaman garap karawitan 

biasanya akan menjadi lancar dalam menemukan dua gagasan/garap gerak dan garap 

iringan. Tetapi bagi penyusun tari yang kurang memahami garap karawitan diperlukan 

dialog yang jelas tetntang gagasan-gagasannya dengan seorang yang menggarap 

iringannya. Akhirnya bisa dipertanyakan bagaimana menggarap iringan  yang lebih 

baik dan berhasil. Sudah barang tentu karena garapan ini masalah kesenian, 

sedangkan kesenian itu tidak lepas dari kreativitas, maka kebehasilan dan cara itu 

tidak lepas dari wawasan, maupun konsep kesenian serta kreativitas. Bahkan apresiasi 

juga besar peranannya dapat mempengaruhi keluasan atau teba maupun bobot 

konsep dan karya dalam garapannya.    
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