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DESKRIPSI SEBAGAI  CONDUCTOR ORCHESTRA DAN PADUAN SUARA 

DALAM RANGKA DIES NATALIS UNY KE-40 

 

I.Pendahuluan. 

Seorang Dirigen  adalah seorang yang berdiri di  depan sejumlah pelaku musik 

dan dengan segala bakat musik serta kepandaiannnya memimpin memimpin 

pementasan musik dengan ekspresi yang tepat sesuai dengan karakter jenis lagu, musik, 

syairnya. (Pradoko, 1996: 1)  Sebagai seorang dirigen , tidak cukup hanya bekal 

kemampuan musik saja. Seorang  dirigen dalam menjalankan tugasnya harus tampil di 

depan banyak orang, tampil dihadapan khalayak dalam berbagai evant upacara maupun 

acara hiburan. Seorang dirigen dalam melaksanakan tugasnya juga harus menemui 

banyak orang sehinggga harus memiliki kepribadian yang baik sehingga mudah 

diterima di lingkungan masyarakat. Seorang dirigen  juga sekaligus sebagai pendidik 

maupun pelatih untuk itu dia harus memiliki pula jiwa sebagai guru yang dapat 

memberi contoh dan teladan dalam berbagai sikapnya serta memiliki metodologi untuk 

mengajarkan dan melatih musiknya kepada seluruh anggota musiknya. 

Conductor orkestra berbeda dengan conductor paduan suara saja, direksi  orkestra 

memerlukan baton. Gerakan aba-aba paduan suara menggunakan lengan serta secara 

khusus gerakan telapak tangannya, sedangkan gerakan aba-aba orkestra menggunakan 

lengan, telapak tangan serta teknik menggunakan baton. Conductor  music 

instrument,  orchestra memerlukan baton sedangkan untuk paduan suara tidak 

memerlukan. Ukuran baton sebaiknya dari kayu dengan ukuran pan, ang sekitar 14 inci 

atau sekitar 38 cm. penggunan dengan metal tidak dianjurkan. Menggunakan baton 

juga sulit, diperlukan latihanlatihan. Baton hendaknya dipandang sebagai 

perluasan dari lengan; lebih lanjut tuiuan tangan dan lengan adalah untuk 

membuat gerakan yang tepat. Ujung baton, bukan tangan hendaknya meniadi 

pusat perhatian. Pada  awal latihan disarankan untuk memusatkan mata pada ujung dari 

baton agar supaya dapat memusatkan perhatian. Tanpa teknik ini kita semata-

mata hanya mendireksi dengan tangan dan memegang baton. (Pradoko, 1996: 56). 

Dalam rangka Dies UNY maka seorang conductor haruslah memperhatikan 

tugasnya sebagai pemimpin pementasan musik yang tidak sekedar memiliki 



 

kemampuan music namun juga s

tepat sesuai dengan karakter lagu masing

memunculkan elemen-elemen music yang dapat diekspresikan secara tepat sekaligus 

indah. 

 

II.Pembahasan 

 Hal yang mendasar dalam 

memegang baton dan pola aksen membirama. Pola aksen birama dalam pentas Dies 

ke 40 kali ini kebetulan memiliki birama 4/4 semuanya. Teknik memegang baton

bola baton hendaknya diletakkan di tengah telapak 

dilengkungkan sebagai penahan 

kelingking, jari manis dan jari 

memungkinkan mudahnya variasi gerak bola 

pola aba-aba, teiapak tangan hedaknya menghadap ke bawah agar dengan 

mudah menggerakkan tongkat ke atas dan 

kiri dan kanan melalui gerakan pergelangan 

ujung stike (baton) diarahkan

pemain music sehingga jelas kelihatan oleh semua pemain orchestra. Sdangkan pola 

aksen biramanya adalah seperti gambar berikut:

pola aba-aba 4/4 dengan baton (stike)

        

 A.Lagu Indonesia Raya

 Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dimainkan oleh orkestra saja dengan pemain 

sebanyak 50 orang. Seluruh para hadirin dalam upacara ini berdiri dengan khidmad. 

Guna ketepatan memulai lagu maka semua pemain harus siap serta pada saat yang tepat 
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kemampuan music namun juga social dan terlebih lagi atas interpretasi music yang 

tepat sesuai dengan karakter lagu masing-masing dan makna lagu sehingga 

elemen music yang dapat diekspresikan secara tepat sekaligus 

Hal yang mendasar dalam mendireksi orchestra haruslah menguasai teknik 

memegang baton dan pola aksen membirama. Pola aksen birama dalam pentas Dies 

ke 40 kali ini kebetulan memiliki birama 4/4 semuanya. Teknik memegang baton

ola baton hendaknya diletakkan di tengah telapak tang

dilengkungkan sebagai penahan gerakan baton. Ibu jari memegang tongkat baton, 

kelingking, jari manis dan jari memegang dengan ringan 

memungkinkan mudahnya variasi gerak bola baton. Agar leluasa dalam memberikan 

tangan hedaknya menghadap ke bawah agar dengan 

menggerakkan tongkat ke atas dan ke bawah serta gerakan 

kiri dan kanan melalui gerakan pergelangan tangan. Hasil yang balk diperoleh bila 

diarahkan agak lurus dihadapan conductor mengarah ke seluruh 

pemain music sehingga jelas kelihatan oleh semua pemain orchestra. Sdangkan pola 

aksen biramanya adalah seperti gambar berikut: 

aba 4/4 dengan baton (stike) 

 

A.Lagu Indonesia Raya 

gu kebangsaan Indonesia Raya ini dimainkan oleh orkestra saja dengan pemain 

sebanyak 50 orang. Seluruh para hadirin dalam upacara ini berdiri dengan khidmad. 

Guna ketepatan memulai lagu maka semua pemain harus siap serta pada saat yang tepat 

ocial dan terlebih lagi atas interpretasi music yang 

masing dan makna lagu sehingga 

elemen music yang dapat diekspresikan secara tepat sekaligus 

mendireksi orchestra haruslah menguasai teknik 

memegang baton dan pola aksen membirama. Pola aksen birama dalam pentas Dies 

ke 40 kali ini kebetulan memiliki birama 4/4 semuanya. Teknik memegang baton, 

tangan. Jari telunjuk 

gerakan baton. Ibu jari memegang tongkat baton, 

emegang dengan ringan bola baton dan 

Agar leluasa dalam memberikan 

tangan hedaknya menghadap ke bawah agar dengan 

bawah serta gerakan arah samping 

Hasil yang balk diperoleh bila 

dihadapan conductor mengarah ke seluruh 

pemain music sehingga jelas kelihatan oleh semua pemain orchestra. Sdangkan pola 

gu kebangsaan Indonesia Raya ini dimainkan oleh orkestra saja dengan pemain 

sebanyak 50 orang. Seluruh para hadirin dalam upacara ini berdiri dengan khidmad. 

Guna ketepatan memulai lagu maka semua pemain harus siap serta pada saat yang tepat 
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dengan gerak aba-aba release maka mulailah seluruh anggota orkestra memainkan 

lagunya secara serentak dan bersama-sama. Gerakkan attack untuk orkestra lagu 

Indonesia digambarkan seperti di bawah ini: 

    

                                              

Setelah gerakkan attack yang tergambar di atas dengan gambar titik-tik maka sambil 

melihat pada pelaku musik serta menarik nafas maka akan terjadilah gerakkan attack 

yang efektif dan terjadilah bunyi  musik yang dimainkan oleh para pemain orkestra 

sebanyak 50 pemain dengan bagian-bagian masing-masing sesuai dengan tulisan secore 

musik masing-masing. 

 Gerakan membirama dengan pola 4 selalu memperhatikan keindahan lagu. 

Interpretasi kemudian diwujudkan dan dilakukan pada birama ke16 itu dinamik lagu 

dikurangan, supaya suara lebih lembut dan dibawakan lebih ringan dan manis sampai 

dengan birama ke 23 pada birama ke 24 dikontraskan dengan suara forte, bila deengan 

syair saat Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Sampai 

dengan bar ke 40 , hiduplah Indonesia raya masih dengan musik forte. 

 Gerakkan Release., gerakkan mengakhiri lagu dilakukan persiapan  pada birama ke-

39 diritardando, diperlambat sedikit sehingga penekanan musik dan makna didapat. 

Selanjutnya pada birama ke-40 dilakukan release hingga tepat setelah timphani 

melakukan pemukulan hingga hitungan ke tiga maka berhenti, untuk itu gerakkan 

release persis pada hitungan ke-4 pada birama ke-40.                                                   
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 B.Lagu Hymne Universitas Negeri Yogyakarta 

  Lagu Hymne UNY ini ciptaan Dra. Heni Kusumawati, M.Pd dibuat untuk 15 

instrumen mengiringi paduan suara.Setalah dipelajari full scorenya, lagu ini harus 

dibawakan dengan khidmad dan agung. Tempo lambat dengan metronom sekitar 63 

atau lebih tepatnya dengan tempo andante.Karya musik yang ditampilkan akan baik bila 

unsur-unsur musik mampu diekspresikan secara detail. Untuk memunculkan unsusr 

musik yang detail tentu terlebih dahulu benar nada-nada yang dimainkan atau 

dinyanyikan oleh paduan suara.Setelah itu diperhatikan harmoni nada-nada yang 

muncul perpaduan nadanya tidak sekedar tepat namun juga keseimbangan suara 

(balanche) secara keseluruhan alat musik termasuk di dalamnya kekerasan bunyi setiap 

instrumen musik serta mendengarkan sebanyak hasil bunyi nada dari sebanyak 50 

pemain dan 50 anggota paduan suara.  

 Penerapan interpretasi musik untuk diekspresikan kepada para penonton tidak kalah 

pentingnya selain ketepatan nada, harmoni, balanche. Secara keseluruhan syair lagu 

harus dinyanyikan dengan khidmad dan penuh rasa syukur dan bangga, tempo lambat 

ucapan jelas. Awal intro lembut namun tempo harus dikendalikan secara tetap, masuk 

syair lagu lembut, awal sair ka ru dibawakan lembut baru nia boleh sedikit lebih keras 

karena di situ aksen pertama demikian pula instrumen musik menyesuaikan. Dinamika 

lagu harus diolah agar tampak makna sayirnya lebih dalam. Pada birama ke 17,18,19 

dibuat cresendo dilanjutkan 20 secepatnya decressendo agar pada birama ke 21 yang 

memiliki akord minor tampak indahnya serta menuju pesan lagu dan penguatan tempat 

kita mengamalkan ilmu yaitu saat teks UniversitasNegeri Yogyakarta menjadi 

crescendo dan forte hingga teks tetap jaya. Pada bagian coda yaitu pada birama ke 30, 

31 dan 32 dibuat lebih capat dan dengan dukungan instrumen yang serentak50 

instrumen berbunyi maka akan timbulkesan megah dan jaya. 

  Gerakan Attack, gerakan attack adalah gerakkan aba-aba untuk memulai lagu 

Gerakkan attack untuk intro orkestra lagu  Hymne UNY ini dibuat dengan gerakkan 

keluar badan pada pola aba-aba 4/4  saat hitungan ke-3, sehingga saat hitungan ke-4 

saat musik  orkestranya berbunyi, bermain. Gambar gerakan attacknya sebagai berikut: 
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 Gerakkan Membirama, gerakkan membirama dengan pola 4/4 seluruh ekspresi tubuh 

mengekspresikan kekhidmadan dan keagungan sesuai dengan syair lagu. Pemberian 

tanda-tanda dinamik tangan kiri sesuai dengan score lagu serta penerapan interpretasi 

dirigen yang telah dipaparkan terlebih dahulu. 

 Gerak Mengakhiri Lagu, gerakkan memngakhiri lagu sering disebut gerakkan 

release, gerakkan mengakhiri lagu dengan membuat gerakkan penutup pada hitungan 

ke empat .  Sebelum gerakkan release dirigen membuat lagu lebih cepat sedikit, yaitu 

mulai bar ke-31 dan 32 setelah itu baru persiapan gerakkan penutup lagu. Lebih 

jelasnya dapat dilihat dari rekaman video yang terlampir berikut deskripsi karya ini.  

 

C.Mars UNY 

Lagu Mars UNY diciptakan oleh Agus Untung Yulianto demikian pula untuk 

aramsemen orekestranya. Pada saat musik awal setelah dirigen melakukan gerak attac 

langsung muncul gemuruh Timpani dan alat perkusi. Intro lagu selama 5 ruas birama 

dengan suara forte dan menghalus sedikit pada birama ke 5 kemudian mengajak paduan 

suara bernyanyi lembut pada awal lalu pada birama ke-6nya dengan suara forte (keras). 

Saat membirama dengan tempo cepat dan mantap sehingga penyanyi dan 

anggota musik mantap menyanyikan dan tempo yang konstan. Pada birama ke-18 

dibuat piano (lembut) tegakkan lah panji-panjimu dan seterusnya hingga birma ke 26. 

Setelah birama ke-26 mulai secara bertahap menuju forte sehingga tepat pada biram ke-

28 sudah dengan suara musik dan penyanyinya forte. 

Saat coda diberi variasi akord dan nada-nada triol, dibawakan dengan forte pada 

saat birama 33 aransemen dibuat semakin bervariasi dengan nada-nada naik berurutan 

dengan nada-nada 1/16an kemudian pada hitungan ke tiga diberi istirahat 1/8 untuk 
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seluruh instrumen dan pada hitungan pertama bar berikutnya yaitu birama ke-34 

berbunyi semua instrumen dan release pada hitungan ke-2 birama ke-34.  

 

D.Tanah Air 

Lagu ini karya Ibu Sud yang bermakna mencintai tanah air, tanah air ku tidak 

kulupakan, kan terkenang seumur hidupku. Lagu ini diaransemen dalam format 

orchestra oleh Yuwana Arifin. Intro lagu ini diambilkan dari lagu akhirnya, intro lagu 

diberikan geral attac dengan memberikan hitungan ke tiga  dan saat hitugan ke-4 musik 

mulai memainkan. Saat intro musk akan berakhir maka memberikan pula attack 

memulai kepada anggota padyan suara. 

Lagu ini lagu yang syahdu, harmoni musiknya harus dibuat menonjol dan balance 

sehingga keterpaduan dan kesyahduan lagu dapat didengarkan dengan baik. Pada saat 

syair : tanah ku yang ku cintai , bagian ini ada fermata sehingga baik pemusik maupun 

penyanyi ditahan suaranya sebentar. Bagian coda agak divariasi dengan melodi yang 

berbeda namun masih satu karkater yaitu harmonis khidmat dan balance antar 

keseluruhan instrument.  

 

E.Lagu Congratulation. 

Lagu karya clif Richard ini diaransemen oleh Drs Agus Untung Yulianto. Pada 

bagian intro dari score music yang dibuat memang agak divariasi, saat nada pertama 

langsung dibuat fermata. Setelah itu maka dibuat lambat dahulu baru dipercepat pada 

birama ke-2.  Gerakkan attack dimulai hitungan ke-4 dan langsung dibuat gerakkan 

fermata oleh dirigen selanjutnya membirama dengan tempo agak cepat. 

Saat membirama menyesuaikan ekspresi music dengan gaya swing , dan lagu 

memamng beberapa berpindah temponya dari fermata, lambat kemudian baru cepat 

pola ini diberikan lagi saat lagu diulangi lagi sehingga perlu kejelian dirigen untuk 

mengatur tempo dan saat-saat mengajak bernyanyi cepat maupun lambat. 

Saat coda divariasi melodinya sekaligus pola akor yang berbeda dan coda 

dilakukan dengan mempercepat tempolagu lalu member aba dengan notasi 1/8an 

sebanyak tiga kali lalu ditutup dengan tepat. Selangkapnya penampilan condoctor Dies 

ini ada dalam VCD yang disertakan dalam deskripsi ini. 
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