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RINGKASAN 

 

Penelitin ini akan membahas tentang proses interaksi dan cara kepemilikan 

atau apropriasi terhadap musik gamat oleh orang-orang Minangkabau diduga 

terjadi melalui penawaran-penawaran pada sisi musikal antar budaya timbal balik. 

Kemudian, bagaimana selanjutnya orang-orang Minangkabau mengimbuhkan 

atau mencangkokan beberapa genre musikal tradisional Minangkabau hingga 

genre musik ini menjadi semakin kuat diakui sebagai musik mereka. Proses ini 

merupakan fenomena yang sangat menarik dan penting diteliti, sehingga kasus 

inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat aspek-aspek seni budaya dalam kajian musikologis (berjudul: ”Gamat: 

Apropriasi Musikal Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”) 

yaitu, mendeskripsikan, mengungkapkan dan menindentifikasi konsep-konsep 

yang berkaitan dengan  proses terjadinya apropriasi musikal pada musik gamat 

berlangsung di kalangan orang Minangkabau  di Pesisir Sumatera Barat. 

Kemudian mendeskripsikan, mengungkapkan dan menindentifikasi konsep-

konsep yang berkaitan dengan estetika musik gamat dalam budaya masyarakat 

lokal Minangkabau dihadirkan/dipertahankan dalam masing-masing varian musik 

gamat di Pesisir Sumatera Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan 

interpretatif dengan memanfaatkan data kualitatif. Maksudnya dalam penelitian 

kualitatif seorang peneliti harus mampu mengeksplanasikan semua bagian yang 

bisa dipercaya dari informasi yang diketahuinya serta tidak menimbulkan 

kontradiksi dengan interpretasi yang disajikan (Soedarsono, 2001: 27). Untuk 

mengkaji pembahasan tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupa mencari 

makna berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Disamping dilakukan 

dengan konsep-kosep perubahan dan estetika. Secara musikologis data tersebut 

dipisahkan menjadi dua aspek yaitu aspek musikal dan aspek sosial atau tekstual 

dan kontekstual. Secara tekstual data ini dianalisis berdasarkan konsep estetika 

(teori musik, ilmu harmoni, dan ilmu bentuk analisa, orkestarsi menyangkut 

penyajian formasi instrumen). Konsep ini dapat digunakan sebagai kajian analisis 

musik gamat dalam bentuk dan struktur,  vibrato dan ornamentasi melalui teknik 

penyajian  garitiak dan gayo. Adapun  bentuk materi kajian materi musikal musik 

gamat yang akan dianalisis adalah berbentuk penyajian langsung, (melalui 

pengamatan langsung, wawancara) dan data berbentuk dokumentasi.  

Secara kontekstual data yang berhubungan dengan aspek sosial dianalisis 

berdasarkan teori sosiologi, antropologi, dan sejarah. Aspek sejarah akan 

menyangkut dengan kurun waktu terbit atau tayangnya musik tersebut 

dipertunjukan pada masyarakat pendukungnya. Dengan demikian apropriasi 

musikal musik gamat dalam budaya musik masyarakat Minangkabau di Pesisir 

Sumatera Barat dapat dibuktikan, bahwa keberadaannya adalah berasaal dari 

perubahan dan perkembangan sepanjang waktu berjalannya budaya tersebut pada 

masyarakat pendukungnya yang perkembangannya sampai sekarang ini semakin 

meluas. 

 

Katakunci: Gamat, apropriasi, Minangkabau, Sumatera Barat. 
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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

Musik gamat adalah salah satu bentuk seni pertunjukan musik Melayu 

yang tumbuh dan berkembang sebagai seni budaya masyarakat  Minangkabau di 

Sumatera Barat. Secara etimologis, kata gamat berasal dari kata “gamit”, yang 

artinya menyentuh seseorang dengan jari untuk mengajak bercakap-cakap atau 

memungkinkan juga untuk sebuah keperluan tertentu. Sungguhpun demikian 

pengertian ‘menggamit’ dalam musik gamat tidak digunakan secara harfiah. 

Musik  gamat biasanya dipergelarkan bersama dengan tarian. Mereka menari 

dengan gerakan bebas sambil bernyanyi secara bergantian dengan memakai 

selendang atau saputangan. Bila selendang atau saputangan diberikan kepada 

orang yang hadir dalam pertunjukan itu, berarti orang tersebut diminta dengan 

hormat berpartisipasi untuk menari dan bernyanyi berikutnya. Cara memberikan 

selendang dan saputangan itu merupakan menggamit dalam bentuk yang lain, 

sehingga berdasarkan kata gamit tersebut, seni pertunjukan ini dinamakan musik 

gamat (A.A. Navis, 1986: 276). 

Di Minangkabau, awalnya musik gamat ini berkembang di daerah Pesisir 

Pantai Sumatera Barat, berkemungkinan dikenalkan oleh orang Portugis melalui 

pelaut Melayu dan kemudian menyebar ke wilayah pedalaman daratan (Darek). 

Musik gamat dapat dikatakan sebagai kesenian bandar atau kota pelabuhan  

tempat kapal berlabuh dan keperluan hiburan anak kapal yang cirinya serupa 

dengan joget dari kesenian Melayu. Awalnya instrumen yang digunakan pada 

musik gamat hanya terdiri dari biola dan gendang, namun dalam 

perkembangannya musik gamat juga menggunakan alat musik Barat yang lain. 

Salah satu adanya kesan Portugis pada musik gamat ditandai dengan adanya lagu 

gamat berjudul “kaparinyo” (Navis: 276). 

Tumbuh dan berkembangnya seni budaya dari berbagai daerah di 

Nusantara merupakan sebuah indentitas yang dapat menggambarkan  sebuah 

dinding, dimana kedua ujungnya bertemu, sungguhpun terjadi pemisahan antara 

ruang dalam dipandang dari ruang luar (Lono Simatupang, 2013: 239). Pandangan 
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demikian dapat melihat gambaran umum, diduga adanya kemiripan dan perbedaan 

yang dimiliki dari gejala budaya yang terjadi dalam perkembangan musik gamat 

Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat dengan berbagai jenis musik Melayu yang 

berkembang di wilayah tetangga sekitarnya. Wilayah tersebut meliputi: Melayu 

Riau, dan Melayu Sumatera Utara. Selanjutnya untuk membedakan 

perkembangan musik gamat dengan musik Melayu yang lain, juga diduga bahwa 

perkembangan musik gamat sebagai budaya masyarakat Pesisir Minangkabau di 

Sumatera Barat, secara musikal juga terjadi interaksi dari dalam maupun dari luar 

melalui proses apropriasi musikal dengan berbagai musik tradisional masyarakat 

Pesisir Minangkabau seperti: rabab (bakaba atau resitasi), saluang dendang, dan 

talempong. Aproprisi musikal yang dimaksud adalah proses penggunaan elemen 

yang dipinjam atau rampasan (aspek atau teknik) dalam bentuk sepotong 

penciptaan baru, dan dapat diterima sebagai pengakuan budaya. 

Unsur-unsur musikal tersebut diolah melalui penggarapan melodi baik 

untuk vokal maupun untuk instrumental melalui teknik penyajian yang disebut 

gayo dan garitiak. Pengertian dari kedua bentuk penyajian tersebut dijelaskan: (1) 

gayo adalah kepiawaian para vokalis dalam menyajikan sebuah teknik vokal 

musik gamat melalui kreativitas pengolahan nada-nada dalam bentuk nada hias 

(ornamentasi) dan vibrato; (2) garitiak adalah kepiawaian para instrumentalis 

dalam menyajikan sebuah teknik permainan pada sebuah instrumen musik. Secara 

musikal kedua bentuk teknik penyajian tersebut, mengandung estetik yang 

berbeda dalam bentuk ciri dan karakter musik gamat sebagai budaya masyarakat 

Minangkabau di Sumatera Barat dengan kandungan estetik musik Melayu 

Serumpun. 

Tumbuh dan berkembangnya musik gamat sebagai seni budaya 

masyarakat  Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat dan begitu juga dengan 

musik Melayu Serumpun Semenanjung diasumsikan terjadinya hubungan yang 

saling mempengaruhi dalam interaksi budaya antara Minangkabau, Melayu dan 

Portugis (Martarosa, 1999: 125). Kemudian perkembangan dalam bentuk interaksi 

yang lain, diprediksi juga terjadi saling mempengaruhi, antara masing-masing 
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wilayah kebudayaan yang satu dengan yang lainnya seperti: Melayu Riau, Melayu 

Sumatera Utara, dan Minangkabau.  

Selanjutnya oleh beberapa peneliti yang lain menafsir keserupaan dan 

perbedaan gejala musik gamat  tersebut, sebagai hasil proses saling 

mempengaruhi antar budaya, utamanya wilayah Minangkabau di Sumatera Barat 

adalah budaya masyarakat Pesisir. Kehadiran instrumen musik Barat (biola dan 

akordeon) dalam gejala musik gamat tersebut memunculkan dugaan bahwa salah 

satu sumber pengaruhnya adalah budaya Eropa yang awalnya diperkenalkan oleh 

bangsa Portugis melalui pelaut Melayu sebagai kesenian “Bandar”. Di samping 

itu, perbedaan yang terdapat di antara jenis musik gamat di masing-masing 

daerah, memunculkan dugaan bahwa tradisi sajian musik gamat yang dipengaruhi 

Eropa (Portugis, Belanda) tersebut, tidak sekedar diterima apa adanya di masing-

masing daerah budaya. Perbedaan musikal di masing-masing daerah mengarahkan 

pada dugaan adanya proses penyesuaian unsur budaya yang diterima dari luar ke 

dalam budaya lokal masing-masing, sehingga dapat dipandang sebagai unsur 

budaya milik sendiri. 

Keberadan musik gamat hingga saat ini telah berkembang secara luas 

dalam masyarakat Minangkabau. Musik bergenre Melayu ini diperkenalkan oleh 

Portugis melalui para pelaut Melayu merupakan kesenian bandar atau kota 

pelabuhan di pesisir Barat Sumatra Barat, seperti Padang (termasuk warga Nias 

yang telah menjadi penduduk kota padang) dan bandar-bandar di pesisir bagian 

Selatan Sumatra Barat. Musik ini awalnya digunakan untuk hiburan bagi para 

pelaut di pelabuhan. Interaksi yang terbangun antara para pelaut Melayu dengan 

orang-orang Minangkabau dan Nias telah mengubah perjalanan musik ini tidak 

hanya sekedar musik orang bandar, tetapi telah menjadi “milik” orang-orang di 

pesisiran hingga ke pedalaman Minangkabau. Proses interaksi dan cara 

kepemilikan atau apropriasi terhadap musik ini oleh orang-orang Minangkabau 

diduga terjadi melalui penawaran-penawaran pada sisi musikal antar budaya 

timbal balik. Kemudian, bagaimana selanjutnya orang-orang Minangkabau 

khususnya masyarakat Pesisir mengimbuhkan atau mencangkokan beberapa genre 

musikal tradisional Minangkabau hingga genre musik ini menjadi semakin kuat 
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diakui sebagai musik mereka. Proses ini merupakan fenomena yang sangat 

menarik dan penting diteliti, sehingga kasus inilah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk menjaga keaslian sebuah penelitian pada topik yang akan diajukan 

sebagai usulan penelitian ini berjudul: ”Gamat: Apropriasi Musikal Dalam 

Budaya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.” Sebelum topik ini diajukan 

menjadi judul usulan penelitian sebuah disertasi, telah diawali dengan penelitian 

kepustakaan atau sumber tertulis yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

topik yang sama, telah diteliti atau ditulis oleh orang lain sebelum penelitian ini 

dijadikan pilihan. Adapun beberaapa penelitian musik gamat pernah dilakukan 

adalah berbentuk tesis dan beberapa laporan penelitian. Sungguhpun beberapa 

penelitian disertasi yang terkait secara wilayah kebudayan dari berbagai seni 

budaya masyarakat Minangkabau di berbagai wilayah di Sumatera Barat juga 

ditinjau sebagai berikut. 

Siti Chairani Prohoeman, dalam disertasinya di Pasacasarjana Universitas 

Gadjah Mada yang berjudul: Dendang Darek: "Alternatif Pengembangan 

Menyanyi Tradisional ke Cara Yang Sesuai Dengan Keadaaan Fisiologi," 2006", 

membahas tentang altematif pengembangan cara menyanyi yang merupakan suatu 

tawaran yang sesuai dengan kaidah fisiologi terhadap cara menyanyi tradisional 

Dendang Darek. Kemudian Siti Chairani juga mengatakan bahwa cara menyanyi 

tradisional dendang darek adalah cara yang didasari oleh natural habit yang 

diwariskan turun temurun dan dipraktikan oleh para pendukung. Adapun upaya 

ini bukanlah semata-mata karena adanya aplikasi teknik mempunyai yang lain, 

melainkan lebih merupakan upaya pendekatan cara menyanyi yang didasari oleh 

kaidah-kaidah fisiologi. 

Dalam disertasi ini, Chairani menegaskan bahwa cara menyanyi 

tradisional dendang darek masyarakat Minangkabau adalah cara yang didasari 

oleh natural habit yang diwariskan turun temurun. Berbeda dengan topik yang 
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akan peneliti ajukan dan kemukakan pada rumusan masalah penelitian ini. Seperti 

tertulis mengapa proses perkembangan dalam bentuk apropriasi musikal pada 

musik gamat berlangsung di kalangan orang Minangkabau Pesisir. Maksud dari 

rumusan masalah ini adalah proses apropriasi terjadi pada musik gamat dimana 

sumber ekspresinya mengakar dari musik-musik tradisional Minangkabau baik 

dalam bentuk musik instrumental maupun musik vokal, musik tradisional tersebut 

meliputi; musik tradisional bakaba rabab, musik tradisional salaung dendang, 

dan musik tradisional talempong. Bentuk musikal ini dalam pergelaran musik 

gamat disajikan melalui teknik bermain musik untuk instrumen musik disebut 

garitiak, sedangkan untuk berolah vokal disebut, gayo. Dengan demikian dapat 

ditinjau bahwa penelitian yang akan dilakukan ini adalah asli dan murni. Dalam 

artian topik yang sama tidak akan memungkinkan tetjadi dalam kajian rumusan 

masalah penelitian disertasi yang akan dilakukan. 

Berikutnya Erlinda, dalam disertasinya di Program Pascasarjana 

Universitas Udayana Denpasar, yang betjudul; "Diskursus Estetika Tari 

Minangkabau di Kota Padang Sumatera Barat," 2011. Penelitian ini 

mengungkapkan terhadap diskursus estetika tari Minangkabau di kota Padang 

pada era globalisasi, mengangkat realitas-realitas lapangan secara empirik dengan 

pennasalahan estetika tari. Erlinda mengatakan bahwa masyarakat kota Padang di 

Sumatera Barat mengalami perubahan dan perkembangan multidimensional 

meliputi: ekonomi, politik, teknologi serta kebudayaan yang berimbas pada 

kehidupan dan perkembangan seni pada kota tersebut. Dalam artian terjadinya 

perubahan estetika tari pada masyarakat kota Padang di Sumatera Barat, 

disebabkan pesatnya perkembangan: ekonomi, politik, teknologi serta kebudayaan 

yang berimbas pada kehidupan dan perkembangan seni di kota Padang. Hal ini 

membawa dampakterjadinya pergeseran. fungsi, bentuk garapan, dan persepsi 

estetika yang diintervensi oleh lembaga pendidikan seni, pemerintah daerah 

seniman tari dan budayawan. Disertasi ini merupakan kajian tari, bukan kajian 

musik sangat berbeda dengan topik atau rumusan masalah yang peneliti 

kemukakan dalam bentuk apropriasi berjudul: ”Gamat: Apropriasi Musikal Dalam 

Budaya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.” Ditinjau dari rumusan 



6 
 

masalah yang telah dikemukakan, sangat jauh berbeda, karena itu topik yang sama 

tidak memungkinkan terjadi dalam kajian penelitian disertasi yang akan 

dilakukan. 

Nursyirwan, dalam disertasinya di Pascasarjana Universitas Gadjah 

Mada yang berjudul: "Varian Teknik Penalaan Talempong Logam di 

Minangkabau," 2011, membahas tentang 'teknik penalaan' yang dilakukan oleh 

kelompok seniman tradisi di Minangkabau dalam 'membunyikan' talempong 

adalah menghandalkan rasa/mood/ feeling yang mereka memiliki. Di sisi lain 

'teknik penalaan' yang dilakukan oleh kelompok seniman modem di Minangkabau 

dalam membunyikan talempong pada umumnya dilakukan dengan mempedomani 

bunyi yang dihasilkan oleh alat musik diatonis Barat yang sudah standar. 

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan seluruh group 

tradisi talempong logam di Minangkabau, masih mempertahankan teknik 

penalaan dengan memakai cara penalaan tradisi atau non diatonis, dengan dua 

teknik dasar yaitu, variant five-tone scales, identik dengan tradisi musikal 

Minangkabau yaitu bunyi limo salabuan. Six-tone scales, identik dengan tradisi 

musikal Minangkabau yaitu bunyi onam salabuan. 

Muhammad Takari, dalam disertasinya di Jabatan Pengajian Media 

Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2010. 

Membahas tentang fungsi dan bentuk komunikasi dalam lagu dan tari Melayu di 

Sumatera Utara. Ilmu yang digunakan adalah komunikasi dan pengkajian seni 

persembahan. Temuan komunikasi dalam pengkajian seni pertunjukan tersebut 

dapat ditemukan dari berbagai kegiatan meliputi; (1) acara pesta upacara 

perkawinan; (2) acara upacara bersunat khatam; (3) acara upacara menabalkan 

anak; (4) acara upacara melepas dan menyambut haji; (5) acara upacara qhatam 

Al-quran; (6) acara upacara melepas lacang atau jamur !aut; (7) acara upacara 

gebuk dan upacara lainnya yang berkaitan dengan budaya Melayu. Kemudian 

fungsi kegiatan tersebut meliputi: (1) integrasi budaya; (2) untuk kelestarian 

budaya; (3) pendidikan; (4) hiburan; (5) ibadah agama Islam; (6) mata pencarian; 

(7) ekspresi sosial; (8) ekpresi individu; (9) eksistensi kelompok; (1 0) sebagai 

sarana ekspresif (emosi, estetika, ritual) dan; (11) sarana instrumental. Dalam 
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disertasi ini Takari menjelaskan bahwa bentuk komunikasi lisan dalam lagu dan 

tari Melayu, digunakan dalam kata-kata pengantar persembahan lagu, serta 

menggunakan berbagai genre puisi tradisional Melayu, sedangkan komunikasi 

bukan Hsan terdiri dari unsur-unsur lambang ditemukan pada simbosimbol yang 

terdapat pada pentas, busana dan instrumen musik. 

Ediwar, dalam disertasinya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 

Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 2011. Penelitian ini membahas tentang 

rekonstruksi dan dokumentasi dinamika musik Islam Minangkabau di Sumtera 

Barat. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif yaitu berdasarkan hasil yang 

penelitian yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Selanjutnya Ediwar mengatakan bahwa sejak abad ke-19, lahirya 

gagasan "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah ", genre-genre musik-

musik Islam ini mengalami pengembangan yang diadopsi dari unsur17 unsur'adat 

hingga munculnya musik budaya Islam budaya rakyat, yaitu dengan ciri-ciri 

adanya campuran unsur-unsur adat dan agama. Kemudian pada tahun 1970 

dengan munculnya pengarauh budaya Barat, juga membawa dampak munculnya 

musik Islam versi budaya popular. Selanjutnya pengadopsian itu terus 

berkembang sampai saat ini dari berbagai unsur-unsur melodi dan lirik dari 

berbagai pengaruh meliputi: musik 

Barat, musik moderen Indonesia, musik Melayu, dan musik lokal. Disertasi ini 

merupakan kajian musik Islam, bukan kajian musik gamat, sangat berbeda dengan 

topik atau rumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam bentuk apropriasi 

berjudul: ”Gamat: Apropriasi Musikal Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau 

di Sumatera Barat”. Ditinjau dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

sangat jauh berbeda, karena itu topik yang sama tidak memungkinkan terjadi 

dalam kajian penelitian Disertasi yang akan dilakukan. Dalam artian bahwa 

penelitian yang akan dilakukan ini adalah asli dan murni. 

Berikutnya Wilma Sriwulan dalam disertasinya di Pascasarjana 

Universitas Gadjah Mada yang berjudul: "Bundo Kanduang Nan Gadang Basa 

Batuah: Kajian Talempong Bundo Dalam Upacara Maanta Padi Saratuih Di 

Nagari Singkarak, Mianagkabau", 20014. Penelitian ini membahas tentang 
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Talempong bundo (talernpong bunda/ibu) penamaan ini, merupakan istilah yang 

dipergunakan dalam permainan musik talempong oleh sekelompok musisi 

perempuan di kenagarian Singkarak Minangkabau. Permainan musik ini  

digunakan untuk upacara maanta padi saratuih (mengantar padi seratus) dalam 

acara persembahan hasil panen yang dilakukan oleh induak bako (saudara 

perempuan ayah) dalam rangkaian tradisi perkawinan anak pisangnya (anak 

saudara laki-laki dari seorang perempuan). Talempong bundo merupakan musik 

satu-satunya yaang dihadirkan dalam upacara tersebut, hingga saat ini  

kehadirannya masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dengan demikian 

upacara maanta padi saratuih dikuasakan kepada induak bako, dan ini 

mewujudkan arti penting perempuan sebagai nduak bako, bukan hanya sekedar 

simbol, tapi sebagai arti penting wujud nyata perempuan sebagai bundo kanduang 

nan gadang basa batuah (bundo kanduang yang agung besar bertuah). 

Berikutnya Andar Indra Sastra dalam disertasinya di Pascasrujana Institut 

Seni Indonesia Surakarta yang berjudul: "Konsep Batalun Penyajian Talempong 

Renjeang Anam Salabuhan di Luhak Nan Tigo Minangkabau," 2014. Penelitian 

ini membahas tentang batalun dalam permainan talempong renjeang di Luhak 

Nan Tigo Minangkabau. Batalun mempunyai makna tersendiri, karena objeknya 

berada dalam penyajian talempong renjeang anam salabuhan, secara estetik 

melibatkan kepakaran atau keahlian dalam ketrampilan pemain dalam 

penyajiannya. 

Selanjutnya Rizaldi, dalam tesisnya di Pasacasrujana Universitas Gadjah 

Mada yang berjudul: "Musik Gamat di kota Padang: Sebuah Bentuk Akulturasi 

Antara Budaya Pribumi, dan Budaya Barat" (1994). Rizaldi membahas tentang 

eksistensi musik gamat di Kotamadya Padang, yang lahir dari perpaduan budaya 

musik pribumi dan budaya musik asing (Barat) khusus di kota madya Padang). 

Berkembangannya musik gamat di daerah ini, secara historis tidak terlepas dari 

aktivitas perdagangan orang Minangkabau dengan bangsa asing pada masa silam, 

yakni sejak dari kekuasaan Aceh sampai zaman penjajahan Belanda. Hal ini juga 

membawa perubahan terhadap perkembangan penduduk kota Padang dari 

masyarakat homogen menjadi masyarakat heterogen. karena suku-suku bangsa 
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asing mulai bermukim di daerah ini; baik sebagai pedagang maupun sebagai 

penguasa. Situasi dan kondisi masyarakat heterogen yang berkebudayaan 

majemuk ini merupakan laban yang subur bagi perkembangan musik gamat 

sebagai budaya akulturasi. Tesis ini hanya membahas tentang keberadaan musik 

gamat di wilayah kota Padang dalam bentuk akulturasi, bukan wilayah 

Minangkabau Pesisir Sumatera Barat dan bukan dalam bentuk apropriasi musikal 

berbeda dengan rumusan masalah yang akan peneliti paparkan dalam penelitian 

disertasi yang akan peneliti ajukan. Dengan demikian topik yang sama tidak akan 

memungkinkan terjadi dalam penelitian Disertasi yang akan dilakukan. 

Yade Suraya, dalam tesisnya di Pascasarjana ISI Padangpanjang yang 

berjudul: "Perkembangan Musik Gamat Dalam Peta Budaya Musik 

Minangkabau," (2011), secara deskriptif membahas tentang Musik Gamat 

merupakan salah satu bentuk kesenian yang bukan lahir dari tradisi masyarakat 

Minangkabau. Musik gamat lahir, karena terjadinya perpaduan berbagai 

kebudayaan dari luar tradisi Minangkabau. Lebih lanjut Suraya mengatakan 

bahwa, musik gamat pada awalnya adalah musik penghibur oleh sebagaian 

masyarakat di Sumatera Barat. Tesis ini hanya mendeskripsikan tentang 

perkembangan musik gamat dalam peta budaya musik Minangkabau secara 

umum, bukan berbentuk analisis musikal. Kajian selanjutnya tercermati juga tidak 

membahas tentang teijadinya apropriasi musikal antara musik gamat dengan 

musik-musik tradisional Minangkabau di Sumatera Barat, begitu juga pengaruh 

luar atau musik Melayu di wilayah daerah yang lain secara mendalam. Dengan 

demikian tesis ini sangat jauh berbeda dengan topik dan rumusan masalah 

penelitian disertasi yang akan peneliti ajukan. 

Marzam, dalam tesisnya di Pasacasaijana Universitas Gadjah Mada yang 

beijudul: "Basirompak Dari Aktivitas Ritual Magis Ke Seni Pertunjukan," (1999), 

membahas tentang basirompak adalah suatu aktivitas budaya masyarakat Nagari 

Taeh Baruah, Kecamatan Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yang mengandung 

unsur-unsur musikal. Studi terhadap objek basirompak ini difokuskan kepada, 

perubahan basirompak yang semula merupakan suatu aktivitas budaya ritual 

magis, menjadi sebuah aktivitas sem pertunjukan yang berorientasi hiburan. 
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Kemudian tentang Adat dan kepercayaan-sebelum ajaran Islam betul-betul 

manjadi pedoman hidup masyarakat-memiliki peranan penting dalam 

keberlansunagn kehidupan  aktivitas ritual magis basirompak. Lebih lanjut  

kepustakaan dalam bentuk laporan penelitian terkait juga telah dilakukan oleh 

peneliti sungguhpun hanya dalam bentuk deskriptif sebagai berikut. 

Rizaldi, dalam laporan penelitiannya di ASKI Padangpanjang yang 

beijudul: "Studi Tentang Musik Gamat Di Kotamadya Payakumbuh" (1989), 

secara deskriptif membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

organisasi-organisasi musik gamat di daerah Payakumbuh sekitar tahun 1960-an 

sampai tahun 1970-an. Kemudian juga membahas tentang struktur dan bentuk 

musikal khusus di Kotamadya Payakumbuh. 

Rizaldi, Zulhelman, Harisman, Admawati, Desrilland, dalam laporan 

penelitannya yang berjudul: "Musik Gamat Sebagai Pemersatu Etnis 

Minangkabau, Nias, Dan Keling Di Kotamadya Padang" (1997), membahas latar 

belakang masyarakat Padang meliputi kekuasaan Aceh dan pengaruh kebudayaan 

Aceh dan Belanda. Kemudian membahas tentang terjadi integrasi dalam 

pertunjukan musik gamat yang terdiri dari: (1) integrasi antar penonton dengan 

pemain dan penonton dengan sesamanya; (2) integrasi antara anggota group 

dengan anggota group yang lain; (3) integrasi antar etnis pendukung utama yaitu 

Padang (Minangkabau), Nias, dan Keling. 

Niat, Nil Ikhsan, Nurhaida Nuri, Harisman, As Adia, dalam laporan 

penelitiannya yang berjudul: "Musik Gamat di Kelurahan Purus Tengah 

Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang" (1993), membahas sekilas tentang 

seluk beluk instrumen, repertoar, melodi, harmoni, ritme serta pertumbuhan dan 

perkembangan khususnya di kelurahan Purus Kecamatan 

Padang Barat Kotamadya Padang. 

Zahara Kamal, dalam laporan penelitiannya yang berjudul: "Tiga Genre 

Musik Melayu: Studi Kasus Lintas Budaya Terhadap Musik Gamad, Melayu Deli, 

dan Dondang Sayang," (2002), membahas tentang tiga genre musik Melayu 

meliputi: (1) musik gamad di Kota Padang; (2) musik Melayu Deli di Pesisir 

Timur Sumatera Utara, dan termasuk Dondan Sayang di Negeri Melaka. Dengan 
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demikian dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu terpantau mayoritas 

berlokasi di daerah Pesisir Sumatera Barat (Kota Padang dan sekitarnya). Satu-

satunya yang melakukan penelitian gamat di daerah 

pedalaman adalah penelitian Rizaldi di daerah Payakumbuh. Berbeda dari 

penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini hendak mencakup wilayah pesisir 

kota Padang dan Pesisir Selatan berkeinginan untuk meneliti keterkaitan maupun 

perbedaan antara gejala musik gamat di kedua karakter budaya tersebut. Berbagai 

penelitian tersebut cenderung untuk melakukan identifikasi unsur-unsur musik 

gamat yang diasumsikan otonom. Penelitian-penelitian tersebut kurang atau 

belum mempertimbangkan kemungkinan adanya saling pengaruh antara elemen 

musik gamat dengan tradisi musik lokal masyarakat Minangkabau di Sumatera 

Barat dalam bentuk apropriasi musikal. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan 

sudut pandang apropriasi musikal, dan memberi perhatian pada proses dan hasil 

saling pengaruh antara budaya luar dan budaya lokal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan dan dipastikan bahwa 

penelitian yang dilakukan ini adalah asli dan murni. Sepengetahuan peneliti belum 

ada penelitian maupun buku yang membahas menyerupai tentang rumusan 

masalah dalam topik berjudul: ”Gamat: Apropriasi Musikal Dalam Budaya 

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”. Dengan demikian dari beberapa 

tinjauan pustaka yang diperoleh belum ada pula peneliti lain ditemukan mengkaji 

dan menelaah secara mendalam tentang permasalahan atau sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah di paparkan sebelumnya. Namun tulisan-tulisan di atas dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan data untuk memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek musikal sebagai seni 

budaya dalam kajian musikologis, berjudul: ”Gamat: Apropriasi Musikal Dalam 
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Budaya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”. Dalam hal ini wilayah 

budaya yang di teliti adalah wilayah budaya Pesisir Minangkabau di Sumatera 

Barat meliputi: Kota Padang dan Pesisir Selatan. Tujuannya meliputi: (1) 

mengetahui bagaimana terjadinya proses apropriasi musikal dalam  tumbuh dan 

berkembangnya musik gamat  sebagai kesenian Bandar berlangsung di kalangan 

orang Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat; (2) mengetahui bentuk struktur 

musik gamat sebagai kesenian Bandar dalam budaya masyarakat Pesisir 

Minangkabau di  Sumatera Barat; (3) Mengetahui secara musikologis bentuk-

bentuk musikal garitiak dan gayo dalam penyajian musik gamat sebagai kesenian 

Bandar dengan ciri kepemilikan “keminangkabauan” sebagai budaya masyarakat 

Bandar di Pesisir Minangkabau Sumatera Barat. Hal ini dilakukan karena selama 

ini belum ada penelitian lain yang terfokus pada rumusan masalah objek 

penelitian yang akan diteliti.  

Dari pembahasan ini, dapat memberikan gambaran secara mendalam 

meliputi aspek: musikologis, etnomusikologis, historis, antropologis dan 

sosiologis. Di samping hal-hal tersebut di atas, penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesenian khususnya 

musik gamat, sehingga dapat menambah pemahaman pada khasanah seni musik 

Melayu yang lebih beragam di Nusantara. Tak kalah pentingnya juga, gaya 

penyajian yang unik serta karakter yang spesisfik, jenis genre musik Melayu 

sebagai budaya masyarakat Minangkabau di Pesisir Suamatera Barat, musik 

gamat dapat terpublikasikan bentuk penyajiannya secara luas, serta memperkaya 

khasanah musik Nusantara, sekaligus memperkokoh seni budaya bangsa. 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Wilayah penelitian yang dituju adalah kawasan wilayah kebudayaan 

Minangkabau  Pesisir Sumatera Barat meliputi; Kota Padang dan Pesisir Selatan.  

Musik gamat sebagai seni pertunjukan yang akan diteliti adalah dalam bentuk 

acara perhelatan perkawinan atau acara pertunjukan hiburan dan bentuk 
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serimonial  lainnya yang berada di wilayah tersebut. Salah satu langkah penting 

yang harus dipersiapkan dalam proses kajian terhadap permaslahan yang diteliti 

adalah mencari metode yang tepat serta efisien dalam pengumpulan data di 

lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan 

interpretatif dengan memanfaatkan data kualitatif. Maksudnya dalam penelitian 

kualitatif seorang peneliti harus mampu mengeksplanasikan semua bagian yang 

bisa dipercaya dari informasi yang diketahuinya serta tidak menimbulkan 

kontradiksi dengan interpretasi yang disajikan.  

Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Metode kualitatif 

menekankan pada proses, pemaknaan dan arti yang diperoleh di lapangan atau 

dari subyek yang dipelajari (Soedarsono, 2001, 127). Lebih lanjut juga dijelaskan 

bahwa bahan penelitian kualitatif ibarat secuil dunia yang harus dicermati dari 

pada hanya mendapatkan seperangkat ukuran-ukuran. Maksudnya secara 

sistematis peneliti harus mengamati bahan tersebut dengan cermat serta 

menganalisisnya dari bentuk yang lebih besar kebentuk yang sekecil-kecilnya 

(Lexy J. Moleong 1990, 236-237). 

Untuk menjawab permasalahan sesuai dengan judul penelitian disertasi 

yang dipilih, maka dilakukan penelitian dengan tahapan-tahapan seperti: (1) 

melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, secara 

musikologis berkaitan atau berhubungan dengan unsur-unsur musikal meliputi: (a) 

proses terjadinya  apropriasi musikal dalam  pertumbuhan dan perkembangan 

musik gamat  sebagai kesenian Bandar berlangsung di kalangan orang 

Minangkabau di Pesisir Sumatera Barat; (b) bentuk -struktur musik gamat sebagai 

kesenian Bandar dalam budaya masyarakat Minangkabau di Pesisir Sumatera 

Barat; (c) unsur-unsur musikal garitiak dan gayo dalam penyajian musik gamat 

sebagai ciri kepemilikan “keminangkabauan” budaya masyarakat Bandar di 
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Pesisir Sumatera Barat. Studi pustaka ini juga meliputi pengumpulan data 

diskografi dan data gambar sebagaai teks tersendiri serta data pendukung berupa 

notasi ; (2) melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti, 

melalui perekaman audio-visual guna keperluan analisis dan dokumentasi; (3) 

penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti menempatkan diri sebagai 

participant obeserver; (4) teknik komparasi dilakukan secara umum dalam bentuk 

pengamatan yaitu, musik dokumentasi sebagai perbandingan dari berbagai jurnal, 

laporan penelitian, buku dan berbagai media meliputi;  (a) musik bakaba rabab di 

daerah rantau (Pesisir Selatan); (b) musik saluang dendang di daerah luhak nan 

Tigo  (Bukitinggi, Kabupaten Agam, Payakumbuh) dan; (c) musik talempong 

pacik di wilayah rantau dan luhak nan tigo Sumatera Barat; (d) musik Ronggeng 

(Sumatera Utara; (e)  musik Ghazal (Kepulauan Riau) dan; (f) musik Dondang 

Sayang (Malaka); musik Keroncong Tugu (Jakarta); Gambang Kromong 

(Betawi); Tanjidor (Betawi); (5) Wawancara dari berbagai nara sumber dilakukan 

kepada individu-individu yang terlibat langsung dengan aktivitas musik gamat 

dari berbagai wilayah Minangkabau di Pesisir Sumatera Barat  meliputi: group 

musik gamat di kota Padang dan Pesisir Selatan; (6) Analisis data merupakan 

upaya mencari dan menata secara sistimatis dari  catatan hasil studi kepustakaan, 

observasi, wawancara, dan lainnya. Dalam hal ini, meningkatkan pemahaman 

terhadap kasus yang menjadi objek penelitian berjudul: ”Gamat: Apropriasi 

Musikal Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”.  

Untuk mengkaji pembahasan tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupa mencari makna berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Secara 

musikologis data tersebut dipisahkan menjadi dua aspek yaitu aspek musikal dan 

aspek sosial atau tekstual dan kontekstual. Secara tekstual data ini dianalisis 

berdasarkan, teori musik, ilmu harmoni, dan ilmu bentuk analisa, orkestarsi 

(menyangkut formasi instrumen yang disajiakan). Konsep ini dapat digunakan 

sebagai kajian analisis musik gamat dalam bentuk dan struktur, vibrato dan 

ornamentasi melalui teknik penyajian garitiak dan gayo. Adapun khusus bentuk 

materi kajian materi musikal musik gamat yang akan dianalisis adalah melalui 

data berbentuk dokumentasi dan berbagai bentuk penyajian musik gamat secara 
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langsung. Dalam artian dokumentasi yang dimaksud adalah disamping 

mendapatkan data bentuk pertunjukan secara langsung di kedua wilayah 

penelitian (Kota Padang dan Pesisir Selatan) juga akan meneliti data dokumentasi 

yang ada baik berbentuk audio maupun audio-visual yang dimilkiki oleh berbagai 

instansi meliputi: lSI Padangpanjang, RRI Padang, dan TV RI Padang. 

Secara kontekstual sebagai data pendukung akan ditopang oleh data yang 

berhubungan dengan aspek sosial yang dianalisis berdasarkan teori sosiologi, 

antropologi seperti telah diuraikan di sebelumnya. Namun pada objek penelitian 

ini juga akan menggunakan aspek sejarah sebagai data pendukung untuk 

mengungkapkan kapan terjadinya gejala-gejala apropriasi musikal serta tumbuh 

dan berkembangnya dalam musik gamat. Dalam hal ini  akan menyangkut dengan 

kurun waktu terbit atau tayangnya musik tersebut, disajikan atau dipertunjukan 

pada masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Pesisir Minangkabau Sumatera 

Barat. Penyelidikan ini mengacu kepada buku berjudul: A Guide to Historical 

Method dijelaskan bahwa, secara awal istilah sejarah penegrtiannya lebih dekat 

dengan sebuah hasil dari "catatan atau narasi dari hasil penyelidikan". Namun 

dalam penggunaan saat ini istilah sejarah mungkin sesuai atau menyiratkan salah 

satu dari tiga hal: (1) penyelidikan; (2) objek penyelidikan; (3) catatan hasil 

penyelidikan, masing-masing sesuai untuk: (a) sejarah sebagai metode penelitian 

(method of inquiry), adalah sebuah proses atau teknik meneliti sejarah dan 

menuliskan hasilnya; (b) peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia yang 

terjadi di masa lampau (the record of events);(c) sebuah penulisan mengenai apa 

yang terjadi dimasa lampau (history as past actuality). Terjadinya apropriasi 

musikal dalam pertunjukan musik gamat sebagai budaya masyarakat Pesisir 

Minangkabau di Sumatera Barat, sangat memungkinkan terjadinya  perubahan 

dan perkembangan sepanjang waktu berjalannya budaya tersebut pada masyarakat 

pendukungnya (Gilbert J.Garraghan, 1957, 3). Dalam artian  keserupaan dan 

perbedaan musikal tersebut mengarahkan pada dugaan adanya proses penyesuaian 

unsur budaya yang diterima dari luar ke dalam budaya lokal masing-masing, 

sehingga dapat dipandang sebagai unsur budaya milik sendiri. 

 



16 
 

BAB V 

APROPRIASI MUSIKAL DALAM PERTUNJUKAN MUSIK GAMAT 

SEBAGAI BUDAYA MASYARAKAT  PESISIR MINANGKABAU 

 

Apropriasi musikal membawa pengaruh terhadap tumbuh dan 

berkembangnya musik gamat dari berbagai elemen musikal seperti; alat-alat 

musik,  gaya (style) dan sitem nada musik tradisi maupun bentuk struktur musik 

serta bentuk penyajiannya sebagai budaya masyarakat Pesisir Minangkabau di 

Sumatera Barat. Salah satu faktor pembentuk atau terwujudnya musik tersebut 

juga ditegaskan melalui sebuah isu bahwa, dalam setiap pembahasan genre musik 

di Indonesia terjadinya dorongan yang kuat terhadap pengaruh hibriditas 

(kombinasi dari dua atau lebih genre), adanya suatu konsekuensi dorongan 

kekuatan budaya pasar dan kreatifitas. Genre musik bermula dari hibriditas, dan 

genre ini berkembang melalui apropriasi musikal dalam bentuk elemen-elemen 

musik secara selektif dari unsur-unsur musik lain (Jeremy Wallach, at, 2013: 3-

23). 

Tak dapat dipungkiri bahwa proses tumbuh dan berkembang sebuah 

musik tersebut, merupakan sebuah bentuk perubahan dan gagasan baru dari hasil 

ramuan unsur yang lama dengan unsur asing dari luar yang terwujud dalam 

beberapa proses meliputi: transformasi, akulturasi, hibriditas dan apropriasi. 

Dalam hal ini akan difokuskan pada gagasan baru yang terjadi dengan adanya 

dorongan kuat pengaruh hibriditas dari ramuan unsur yang lama dengan unsur 

asing yang baru dalam bentuk apropriasi musikal dalam pertunjukan musik gamat  

sebagai berikut.  

 

A. Masyarakat Pesisir Minangkabau 

Sebelum menjelaskan tentang masyarakat Pesisir Minangkabau, perlu 

sekilas penjelasan tentang wilayah bahagian-bahagian Minangkabau, karena  

secara wilayah budaya antara wilayah yang satu dengan yang lainnya saling 

terkait. Secara geografis, wilayah Minangkabau meliputi tiga tritorial yakni 

“Darat”, “Pesisir”, dan “Rantau”. Namun demikian, dalam pengertian sempit 
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“Minangkabau” sering kali dapat dikatakan identik dengan Sumatera Barat (Amir 

Sjarifoedin Tj.A, 2011: 2). Sebutan daerah “darat” atau “darek” tediri dari daerah 

Luhak Nan Tigo adalah merupakan daerah asal orang Minangkabau. Pada masa 

penjajahan Belanda daerah Luhak merupakan daerah teritorial pemerintahan, 

disebut “afdeling” yang dikepalai  oleh seorang residen. Namun oleh masyarakat 

Minangkabau tetap menyebutnya Luhak sedangkan kepala pemerintahan disebut 

sebagai “Tuan Luhak” (A.A. Navis, 1982: 48).  

Menurut tambo
1
 (historiografi tradisional Minangkabau) dalam Gusti 

Asnan mengatakan bahwa orang Minang mendiami dua daerah yakni luhak  nan 

tigo atau darek dan rantau. Darek  identik dengan daerah pedalaman, sedangkan 

rantau identik dengan daerah pesisir dari pantai Barat. Kemudian daerah rantau 

tidak hanya terdapat di pesisir bagian Barat, juga meluas sampai ke kawasan 

Utara, Timur dan kawassan Selatan luhak nan tigo (Gusti Asnan, 2007: 35).
2
 

Daerah rantau pesisir diperkirakan merupakan  rantau yang pertama dibuat oleh 

orang Minangkabau. disebut “Rantau Pesisir” yaitu dimulai dari Singkel di Utara 

hingga Indrapura di selatan. Bagian dari daerah ini  meliputi: Singkel Tapak Tuan, 

Rantau Pasaman, Rantau Tiku-Pariaman, Bandar Sepuluh dan Bayang Nan 

Tujuah (Gusti Asnan, 2007: 35-36). 

Selanjutnya Mochtar Naim juga menjelaskan bahwa, dataran rendah 

sebelah pantai (yang juga disebut rantau) adalah sambungan wilayah berikutnya 

dari tanah air orang Minangkabau, dan terbentang dari Air Bangis dari Utara 

sampai ke Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Selasa, Air Haji, dan 

Indrapura di Selatan. Wilayah-wilayah tersebut terdiri dari kabupaten dan kota 

meliputi: Air Bangis dan Sasak sekarang termasuk Kabupaten Pasaman, Tiku 

termasuk Kabupaten Agam, Pariaman dan Padang termasuk kabupaten Padang-

Pariaman, dan Painan, Balai Selasa,, Air Haji, serta Inderapura termasuk 

                                                           
1
 Tambo biasanya dikisahkan dengan panjang lebar, dihubungkan dengan adat dan 

sejarah dari kejadian masa lalu dari berbagai daerah ditempat mana tambo diceritakan. 

Sebagaimana tambo tidak menegnal tahun kejadian, jarak waktu, dan tidak mengenal sistematika 

tertentu dalam penyampaian tergantung keinginan para penyajinya dari bagian awal kisah  dan 

kemana arah ceritanya di paparkan. 

 



18 
 

Kabupaten Pesisir Selatan. Ditambah dengan Kabupatan Sawah Lunto Sijunjung 

yang dulunya bahagian dari Tanah Datar dan Solok (Mochtar Naim, 1984: 14-16). 

Kemudian dalam sebutan lain juga di jelaskan bahwa, bagian dari daerah 

Pesisir atau “Pasisie” adalah merupakan dataran rendah disebelah Barat Bukit 

Barisan dan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Daerah Pesisir terbagi pula 

atas kesatuan-kesatuan politik-ekonomis, kultur historis menurut nama daerah 

ataupun kota (dagang) yang dalam sejarah pernah berperan dalam percaturan 

ekonomi dan politik diberbagai wilayah kota-kota Bandar seperti: Tiku-Pariaman 

disebelah Utara, Padang di bagian tengah, dan Bandar Sepuluh (X), Indrapura di 

sebelah Selatan (M.D. Mansoer dkk, 1970: 2) yang sekarang termasuk wilayah 

Pesisir Selatan. 

Salah satu tokoh budayawan Sumatera Barat Emral Djamal  mengatakan 

bahwa, karena sejak bermukimnya Urang Darek di Pesisir sampai permulaan 

abad ke 16 M daerah yang dikenal sekarang sebagai bagian dari Kabupaten Pesisir 

Selatan, adalah sebuah jajaran kawasan yang sama yang tidak dapat dipisah-

pisahkan. Orang-tua tua dari darek Minangkabau menyebutkan penduduk 

kawasan Pesisir Selatan itu disebutkan sebagai Urang Baruah. Kosakata baruah  

artinya hilir, ke hilir berarti ke baruah. Negeri-negeri sepanjang pantai jalur Pesisir 

Selatan mulai dari batas kota Padang, yakni dari Sibingkeh Tarusan, Bayang, 

Salido, Painan, Batang Kapeh, Surantih, Kambang, Amping Parak, Balai Selasa, 

Air Haji, Indrapura, Tapan, Lunang, Silaut dan Muko-Muko disebut baruah. Pergi 

ke Baruah, berarti pergi ke Rantau Hilir yang sekarang bernama Pesisir Selatan. 

Urang Baruah berarti orang/penduduk asli  Pesisir Selatan sekarang. 

Sungguhpun sebutan daerah “Rantau” juga di artikan sebagai daerah-

daerah yang berada  di lembah-lembah sungai dan anak-anak sungai yang berasal 

dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Sumatera (Malaka), 

maupun di luar laut Cina Selatan yang penduduknya berasal dari daerah “Darek” 

dan merupakan wilayah kolonisasi Alam Minangkabau. Namun pengertian rantau 

kemudian juga berkembang seperti nyaris disebut dengan “pergi merantau” dalam 

arti kata meninggalkan rumah orang tua, sanak saudara dan kampung halaman 

untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Dengan tujuan berusaha 
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mencari berbagai ilmu penegtahuan, ketrampilan dan pengalaman, yang hasilnya 

untuk menambah kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri, sanak  saudara di 

kampung halaman (Emral Djamal, Wawancara: 2016). 

Berkaitan dengan masyarakat pesisir Minangkabau yaitu penduduk yang 

bermukim dikawasan pantai pesisir mulai dari Air Bangis hingga Sasak memiliki 

hubungan kekeraban atau teritorial dengan penduduk Rao hingga Bonjol di 

Pedalaman. Begitu juga penduduk pantai disekitar Tiku mempunyai hubungan 

darah dengan penduduk pedalamn dari Agam,  orang Pariaman dan orang Padang 

mempunyai ikatan darah dan teritorial dengan penduduk pedalaman dari Tanah 

Datar dan Solok, sedangkan orang Bandar Sepuluh (X) dan Bayang hingga 

Inderapura mempunyai ikatan darah dengan penduduk Solok dan Solok Selatan 

(Gusti Asnan, 2007: 37). 

Secara historis dan geografis kelompok etnis Minangkabau dianggap 

sebagai komunitas yang meyerupai budaya pesisir. Pada hal secara nyata 

masyarakat Minangkabau, sejatinya termasuk ke dalam kelompok komunitas 

pedalaman. Menariknya masyarakat etnis ini secara geografis banyak menempati 

daerah seputar pegunungan Bukit Barisan (pedalaman Sumatera). Begitu juga 

dengan ciri masyarakat etnik pedalaman yakni memiliki kecenderungan 

menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan mereka. Namun kenyataannya 

memang tidak sepenuhnya  melekat pada komunitas masyarakat Minangkabau. 

Dalam perspektif sejarah perdagangan, komunitas Minangkabau justru telah 

berperan penting dalam perdagangan merica (lada) yang seharusnya dilakukan 

oleh masyarakat pesisir (Amir Sjarifoedin Tj.A, 2011: 7).  

Kemudian dengan struktur sosial masyarakat di daerah pesisir juga sama, 

seperti berlaku di daerah luhak yaitu daerah pedalaman Minangkabau. Hal ini 

dapat dibuktikan seperti arti pentingnya dari sebuah suku oleh seseorang yang 

diakui sebagai warga masyarakat pesisir Minangkabau. Secara adat, suku bagi 

mereka disamping merupakan sebuah kelompok untuk menetukan garis keturunan 

dan juga salah satu identitas utama untuk menunjukan status sebagai warga 

masyarakat Minangkabau baik di pedalaman maupun di pesisir. Menurut Radjab 

bahwa, di dalam perkauman Minangkabau yang betindak keluar dalam sistim 
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sosial masyarakat adalah kelompok suku-suku, sedangkan anggota-anggotanya 

adalah sebagai pelaku kegiatan yang disemangati dan didorong oleh rasa 

kesukuan yang sangat kuat serta terlihat pada tindak-tanduk sikap setiap 

anggotanya (Muhammad Radjab: 1969, 5). Dengan demikian keberadaan suku 

pada masyarakat Minangkabau sangat menentukan baik dalam identitas seseorang 

maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan secara adat. 

Menurut Hamka adat-istiadat itu, dapat digunakan dalam istilah yang 

terpakai pada saat sekarang yaitu kebudayaan. Maksudnya adalah kebudayaan 

Minangkabau dapat dijabarkannya dari berbagai norma dan aktivitas kehidupan 

masyarakat meliputi: cara-cara hidup, tata tertib, filsafat dan kesenian (Hamka: 

1984, 84). Sebagaimana adat bagi masyarakat Minangkabau adalah merupakan 

kebudayaan secara utuh, ada yang dapat diubah dan ada yang tidak. Seperti kata 

mamang masyarakat Minangkabau: kain dipakai usang, adaik di pakai baru. 

Maksudnya adalah, sebagaimana pakaian bila dipakai terus akan usang, 

sedangkan adat kalau di pakai terus-menerus tetap akan awet (A.A. Navis, 1982: 

88).  

Selanjutnya masyarkat Minangkabau membagi adat itu dalam empat 

kategori, yaitu: (1) adat yang sebenar adat, adalah adat yang asli, yang tidak 

berubah, yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas; (2) adat-istiadat, 

adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat, adat ini 

akan tumbuh apabila di rawat dengan baik; (3) adat yang diadatkan, adalah apa 

yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, yang dapt 

tumbuh selama tidak ada tangan yang mengganggu kelangsung hidupnya dan; (4) 

adat yang teradat, adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus 

masyarakat yang memakainya, adat ini patah tumbuh hilang berganti, sesuai masa 

berlaku yang dinginkannya (A.A. Navis, 1982: 89). 

Dalam mamangan yang lain juga tersebutkan bahwa  masyarakat 

Minangkabau baik yang berada di pedalaman maupun di pesisir mempunyai 

ketentuan adat yang berbunyi, adaik salingka nagari, cupak sepanjang batuang, 

nagari bapaga jo undang (adat selingkar nagari, cupak sepanjang bambu, nagari 

berpagar dengan undang-undang atau peraturan). Maksud ketentuan tersebut 
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adalah berlakunya adat pada suatu nagari hanya sebatas nagari bersangkutan, 

sebab sebuah nagari merupakan wilayah otonom, dan mempunyai aturan-aturan 

adat tersendiri. Dalam hal ini tidak terdapat kaitan struktural secara formal antara 

nagari yang satu dengan nagari yang lain, sebab keberadaan setiap nagari itu, 

berdiri sendiri (Imran Manan: 1995, 90). Oleh karenanya dapat dijadikan sebuah 

panduan bagi masyarakat Minangkabau baik di pedalaman maupun di pesisir 

dalam penyesuaian hidupnya secara adat begitu juga dengan keadaan alam 

sekelilingnya di berbagai wilayah disebut Nagari. 

Penegasan selanjutnya bahwa nagari, merupakan kesatuan masyarakat 

hukum adat dalam masyarakat Minangkabau baik di pedalaman maupun di pesisir 

propinsi Sumatera Barat yan terdiri dari himpunan beberapa suku yang 

mempunyai wilayah tertentu  dan harta kekayaan sendiri. Sebagaimana wilayah 

nagari terdiri dari beberapa desa  yang tidak dapat dipisahkan, antara satu desa 

dengan desa yang lain, karena desa juga sudah ada sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 5/1979 yang disebut jorong. Kemudian hal-hal yang berkaitan 

dengan adat-istiadat sampai sekarang tetap dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagai otoritas tertinggi 

secara tradisi dalam nigari (Imran Manan: 1995, 101). 

Dengan demikin secara kultural kewenangan Kerapatan Adat Nagari 

yang berada di berbagai wilayah baik di Luhak maupun khususnya di Pesisir 

Sumatera Barat Minangkabau disamping sangat menentukan dan mempunyai 

wewenang untuk memberi dukungan atau sebaliknya, terhadap nilai-nilai budaya 

yang berkembang di wilayahnya. Termasuk salah satu aspek budaya tersebut 

adalah keberadaan musik gamat yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya 

masyarakat di Pesisir Minangkabau  Sumatera Barat. 

 

B. Proses Apropriasi musikal dan Ciri-Ciri Musik Tradisi Masyarkat Pesisir 

Minangkabau. 

 

Memaparkan  ciri-ciri musik tradisi masyarakat Pesisir Minangkabau dari 

hasil apropriasi musikal yang dilakukan akan berkaitan dengan alat-alat musik dan 

gaya  pertunjukan musik tradisi Minangkabau secara umum. Secara musikal 
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keterkaitannya dengan daerah pesisir merupakan daerah rantau yang penduduk 

masyarakatnya berasal dari daerah darek yang saling terkait dalam berbagai 

sistem budaya. Sungguhpun dari berbagai alat-alat musik dan gaya musik yang 

berkembang memiliki berbagai bentuk dan ciri-ciri tesendiri pada masing-masing 

daerah.  

Menurut Mochtar Naim menjelaskan bahwa, secara dialektik-dikotomik 

terlihat dinamika budaya nusantara yang bukan saja multietnik tetapi juga 

multikultural termasuk budaya Minangkabau. Budaya-budaya multikultural ini 

telah mengalami proses transformasi sejak jauh sebelumnya, sebagai akibat dari 

posisi letak geografisnya yang strategis terletak dipersimpangan jalan. Dengan 

demikian memungkinkan sangat leluasa masuknya budaya-budaya luar dari Timur 

maupun Barat dan yang sekarang telah bercorak global yang tak dapat terelakan 

(Mochtar Naim: 1984, 1). 

Transformasi budaya tersebut juga membawa dampak terhadap tumbuh 

dan berkembangnya dari berbagai alat-alat musik dan gaya (style) musik tradisi 

dalam budaya masyarakat Minangkabau di Pesisir Sumatera Barat. Secara umum 

HB. Datuak Tumbidjo mengungkapkan bahwa alat-alat musik tradisi 

Minangkabau terdiri dari berbagai jenis meliputi: saluang, gandang, bansi, 

talempong, rabana, pupuik baranak, pupuik tingkolong, sarunai, genggong, 

kecapi, canang, dulang atau talam, aguang, rabab atau biola, tambua, tasa, 

tontong, gandang sarunai, salaung parindu, saluang pauah, ganto jawi, ganto 

padati, alu baganto, tabuah (HB. Datuk Tumbidjo: 1974, 72) . 

Kemudian akibat dari terjadinya transformasi budaya tersebut, Mulyadi, 

KS., juga mengungkapkan bahwa, ditinjau dari sudut perspektif sosio-kultural, 

maka seni pertunjukan Minangkabau membawa dampak pula tumbuh dan 

berkembang terdiri dari tiga gaya seni tradisi meliputi: (1) gaya sasaran, 

berkembang di kalangan komonitas adat dengan latar belakang masyarakat 

pedesaan dan agraris (sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau); 

(2) gaya surau, berkembang sejak agama Islam masuk ke Minangkabau, sejalan 

dengan pertumbuhan pendidikan surau dan sekolah-sekolah agama Islam; (3) 

gaya melayu, berkembang sejalan dengan pertumbuhan kota “bandar” atau kota 
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perniagaan di Pesisir Minangkabau dan dipengaruhi oleh masyarakat yang 

sifatnya heterogen (Mulyadi, KS: 1994, 116)
 
meliputi: Minangkabau, Melayu, 

Eropa (Portugis, Belanda), Cina, Arab, Persia dan India. 

Secara musikal jenis-jenis alat-alat musik dan gaya pertunjukan musik 

yang berkembang dalam budaya masyarakat Minangkabau diklasisfikasikan 

sebagai berikut: 

1. Alal-alat musik 

a. Alat-alat musik gaya sasaran. 

Jenis alat-alat musik masyarakat Minangkabau dalam bentuk gaya 

sasaran, terdiri dari: 

1. Talempong 

Talempong sejenis alat musik pukul yang terbuat dari campuran logam atau 

kuningan dengan tembaga, dibentuk sedemikian rupa yakni pada bagiannya 

ada permukaan yang menonjol untuk dipukul sedangkan ruang resonansinya 

terbuka. 

 

Gamabr 1. Tiga Pasang Alat Musik Pukul Talempong Pacik 

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 
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Gambar 2. Satu Pasang Alat Musik Pukul Talempong Pacik 

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

2.  Canang 

Canang sejenis alat musik pukul yang terbuat dari campuran logam atau 

kuningan dengan tembaga sama seperti talempong. Namun lingkarannya 

lebih besar dan posisi sampingnya lebih pendek. 

 

 

Gambar 3. Alat Musik Pukul Canang  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

3. Aguang 

Aguang sejenis alat musik pukul bentuknya sama dengan talempong dan 

canang, tetapi ukurannya lebih besar dari kedua alat tersebut. 
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Gambar 4. Satu B uah Alat Musik Pukul Aguang  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

 

4. Talempong Batu Baaguang 

Talempong Batu Baaguang merupakan sejenis alat musik pukul terbuat dari 

batu alam yang didapat dari batu gunung di sekitarnya dengan  bentuk tidak sama. 

Bentuknya tidak beraturan seperti halnya sebuah batu alam atau batu gunung pada 

umumnya. Namun yang menarik adalah bunyi yang dihasilkan menyerupai bunyi 

talempong dari bahan logam kuningan seperti di atas. 

 

 

Gambar 5. Seperangkat Talempong Batu Baaguang  

(Foto sumber dari: Ryan Algafari,  http://www.urangminang.com,  

diakses tanggal, 3 November, 2016 ) 

5. Saluang 

Salauang sejenis alat musik tiup yan terbuat dari bambu disebut “sariak”. 

Salauang mempunyai lobang atau “giriak” jari sebanyak empat buah; berarti 

dengan lobang empat buah tersebut, salauang  sudah dapat menghasilkan lima 

buah nada. 

http://www.urangminang.com/
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Gambar 6. Alat Musik Tiup Saluang  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

6. Pupuik Baranak/Pupuik Gadang 

Pupuik baranak sejenis alat tiup terbuat dari batang padi sepanjang 5 s/d 8 cm 

berbentuk rit, kemudian dimasukan ke dalam corong yang terbuat dari daun 

kelapa seperti gambar berikut.  

 

Gambar 7. Alat Musik Tiup Pupuik Baranak/Pupuik Gadang  

(Foto: Dokumentasi Emral Djamal, 2016). 

 

7. Pupuik Tingkolong  

Pupuik Tingkolong sejenis alat musik tiup sama seperti pupuik beranak sama-

sama mempergunakan pupuik batang padi  hanya saja perbedaannya, kalau 

pada pupuik beranak pipanya terbuat dari batang padi yang corongnya dari 
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daun kelapa, sedangkan pupuik tingkolong terbuat dari tanduk kerbau atau sapi, 

tidak mempunyai lobang penjarian. 

 

Gambar 8. Foto sumber dari: budaya-indonesia.org,  

diakses tanggal 31 Juli 2016 

 

 

 

 

8. Genggong 

Genggong sejenis alat musik petik dengan menggunakan ruang resonansi pada 

mulut manusia. Genggong terbuat dari kawat baja dengan bentuk bentuk 

tertentu; di tengah kawat ada kawat yang berfungsi sebagai hasil bunyi. 

 

Gambar 9. Foto sumber dari: http://www.pagaralamwisata.com 

diakses, tanggal 31 Juli 2016. 

9. Sarunai 

Sarunai sejenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu mempunyai empat 

lobang dengan menghasilkan lima buah nada, dengan menggunakan rit.. 

Sarunai juga mempergunakan pupuik batang padi  seperti pada pupuik beranak 

dan pupuik tingkolong. 

 

http://www.pagaralamwisata.com/


28 
 

 

Gambar 10. Alat Musik Tiup Sarunai  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

 

 

10.  Sampelong  

Sampelong sejenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu yang disebut 

“talang” mempunyai lobang empat buah dengan menghasilkan lima nada.  

 

 

Gambar 11. Alat Musik Tiup  Sampelong  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

11.  Gandang Sarunai 

Gandang sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan ada pula terbuat 

dari batang enau. Kalau dari kayu, kayu dipahat bagian dalamnya sehingga 
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berlobang (bolong), dan begitu juga dengan batang enau. Berbentuk muka 

dua, kedua muka tersebut ada yang sama besar lingkarannya dan ada yang 

tidak (sering kedua lingkaran tersebut yang satu disebut lingkaran jantan dan 

yang satu lagi disebut lingkaran betina), ditutup dengan kulit kambing, 

kemudian diikat dan pada bagian badan gandang diberi lobang kecil. 

 

Gambar 12. Alat Musik Pukul Gandang Sarunai  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

b. Alat-alat musik gaya surau 

Alat-alat musik masyarakat Minangkabau dalam bentuk gaya surau, 

berkembang sejak agama Islam masuk ke Minangkabau, sejalan pula dengan 

pertumbuhan pendidikan surau dan sekolah-sekolah agama Islam, terdiri dari: 

1. Rabana 

Rabana sejenis alat musik pukul hampir sama dengan gandang,  hanya saja 

perbedaannya lingkaran yang terdapat pada badan rabana lebih besar dari pada 

badan gandang. Rabana  hanya terdiri dari satu muka saja; ditutup dengan kulit 

kambing, sedang muka yang satu lagi terbuka. Pada bagian pinggang atau 

posisi samping rabana diberi lobang persegi panjang seukuran 4 cm atau 5 cm 

dan diberi jarum besi  yang fungsinya untuk mengikat logam-logam tipis 

berbentuk lingkaran kecil kira-kira masing-masingnya 4 atau 5 buah 
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Gambar 13. Alat Musik Pukul Rabana  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

2. Dulang dan Talam 

Dulang dan talam sejenis alat musik pukul (dengan telapak tangan), terbuat 

dari kuningan. Dulang ukurannya lebih besar dari pada talam ditinjau dari segi 

ukuran lingkarannya. Fungsi dulang dan talam yang sebenarnya adalah untuk 

tempat jamuan (makanan), pada pelaksanaan upacara adat di Minangkabau. 

 

 

Gambar 14. Alat Musik Pukul Dulang  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

 

Gambar 15. Alat Musik Pukul Talam  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 
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2. Gandang Tasa  

Gandang Tasa sejenis alat musik pukul bentuknya menyerupai rabana.  . 

Perbedaannya bahwa,  lingkaran yang terdapat pada badan muka gandang tasa 

lebih kecil dari pada rabana. Gandang tasa hanya terdiri dari satu muka yang  

ditutup dengan kulit kambing atau sejenis kulit fiber. Cara memainkanya 

dipukul dengan stick  terbuat dari rotan seperti, terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 16. Alat Musik Pukul Gandang Tasa  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

 

Gambar 17. Alat Musik Pukul Gandang Tasa  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

3. Gandang Tambua  

Gandang tambua sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan ada pula 

terbuat dari batang enau. Kalau dari kayu, kayu dipahat bagian dalamnya 

sehingga berlobang (bolong), dan begitu juga dengan batang enau. Berbentuk 

muka dua diamenternya lebih besar dari pada gandang biasa, kedua muka 

tersebut hampir sama besar lingkarannya dan ada pula yang tidak (sering kedua 

lingkaran tersebut yang satu disebut lingkaran jantan dan yang satu lagi disebut 
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lingkaran betina), ditutup dengan kulit kambing, kemudian diikat dan pada 

bagian badan gandang. Seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 18. Alat Musik Pukul Gandang Tambua  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

 

Gambar 19. Alat Musik Pukul Gandang Tambua  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

c. Alat-alat musik gaya Melayu 

Alat-alat musik masyarakat Minangkabau dalam bentuk gaya melayu, 

berkembang sejalan dengan pertumbuhan kota “bandar” atau kota perniagaan 

di Pesisir Minangkabau dan dipengaruhi oleh masyarakat yang sifatnya 

heterogen meliputi: Minangkabau, Melayu, Eropa (Portugis, Belanda), China, 

Arab dan India. Beberapa alat-alat musik yang disajikan ada yang diproduksi 

sendiri oleh masyarakat Minangkabau dengan mendekati sistem nada Barat dan 

ada pula murni memainkan alat-alat musik Barat seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

1. Bansi 
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Bansi sejenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu, mempunyai tujuh 

lobang dengan menghasilkan delapan buah nada. Bansi lebih kecil dan lebih 

pendek dari pada saluang. Sistem nada yang digunakan mendekati diantonis. 

 

 

Gambar 20. Alat Musik Tiup Bansi  

(Foto: Dokumentasi Martarosa, 2016) 

 

2. Saluang Pauah 

Saluang pauah sejenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu menyerupai 

bansi hanya sedikit lebih panjang, mempunyai tujuh lobang dengan 

menghasilkan delapan buah nada. Bansi lebih kecil dan lebih pendek dari pada 

saluang. Sistem nada yang digunakan mendekati diantonis. 

 

Gambar 21. Alat Musik Tiup Saluang Pauah  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

3. Rabab Pasisie 

Rabab Pasisie sejenis alat musik gesek hampir menyerupai seperti biola, hanya 

saja perbedaannya rabab pasisie dimainkan dengan posisi duduk di lantai dan 

digesek seperti cello. 
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Gambar 22. Alat Musik Gesek Rabab Pasisie  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

4. Rabab Darek 

Rabab darek sejenis alat musik gesek terbuat dari tempurung kelapa dan 

dilapisi dengan kulit ikan “bonta” (warna kulitnya agak putih), sedangkan 

senarnya terbuat dari benang sedangkan penggesek terbuat dari bulu ekor kuda. 

Posisi memainkannya sama sperti rabab pasisie.  

 

 

Gambar 23. Alat Musik Gesek Rabab Darek  

(Foto: Dokumentasi Martarosa) 

5. Kecapi Japang 

Kecapi Japang sejenis alat musik petik yang berbentuk kotak persigi panjang 

sebagai ruang resonansi dengan tiga helai senar. Alat musik ini di mainkan 

untuk mengiringi pertunjukan kesenian basijobang dari daerah payakumbuah. 
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Gambar 24. Alat Musik Petik Gesek Kecapi Japang 

(Foto sumber dari: gpswisataindonisia.blogspot.com, 

 diakses tanggal, 3 Oktober 2016) 

 

6. Gandang Katindik (gendang musik gamat) 

Gandang Katindik sejenis alat musik pukul yang terbuat dari potongan 

batang kayu kering, dipahat bagian dalamnya sehingga berlobang bolong. 

Berbentuk muka dua, kedua muka tersebut berbeda ukuran lingkarannya, sering 

kedua lingkaran tersebut yang satu disebut lingkaran jantan dan yang satu lagi 

disebut lingkaran betina. Kedua permukannya ditutup dengan kulit kambing, 

kemudian diikat atau dirajut dengan tali. Seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 25. Alat Musik Pukul Gandang Katindik  

(gendang musik gamat) (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

7. Biola 

Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. 

Biola memiliki empat senar dengan jarak nada masing-masing kwint murni 

meliputi: G-D-A-E. Dalam penyajian musik gamat biola merupakan sebuah 

alat musik utama dalam fungsinya sebagai pembawa melodi dan counter 

melodi. 
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Gambar 26. Alat Musik Gesek Biola  

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

8. Akordeon  

Akordeon termasuk sejenis alat musik organ dengan ukuran relatif kecil 

dimainkan dengan cara digantungkan di badan. Akordeon dibunyikan dengan 

menekan tombol pembuka lidah-lidah pada tut keyboard melalui tangan kanan 

dan kiri dengan menggunakan getaran angin yang digerakan ke arah kiri dan 

kanan. Dalam penyajian musik gamat alat musik akordeon disamping 

digunakan untuk pembawa akord pengiring juga difungsikan sebagai pembawa 

meolodi dan counter melodi.  

 

Gambar 27. Alat Musik Petik Akordeon  

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

9. Harmonium 

Harmonium termasuk sejenis alat musik organ dengan ukuran relatif kecil 

dimainkan dengan cara duduk atau bisa juga digantungkan di badan. 

Harmonium dibunyikan dengan menekan tombol pembuka lidah-lidah pada tut 
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keyboard melalui tangan kanan dengan menggunakan getaran angin yang 

dipompa melalui tangan kiri.  Dalam penyajian musik gamat alat musik 

harmonium pernah digunakan sebelum munculnya alat musik akordeon 

disamping digunakan untuk pembawa akord pengiring juga difungsikan 

sebagai pembawa melodi dan counter melodi. Sekarang alat musik harmonium 

ini banyak dijumpai di daerah Pariaman dalam kelompok kesnian musik 

katumbak. 

 

Gambar 28. Alat Musik Petik Harmonium (Foto sumber dari: 

 http://www.ebay.com/bhp/harmonium, diakses tanggal, 31 Juli 2016) 

10. Organ 

Organ adalah sebuah alat musik yang mempunyai suara unik. Sekarang organ 

sudah diproduksi secara elektronik dengan berbagai macam warna suara alat 

musik baik dalam bentuk melodis maupun non melodis. Organ dalam 

penyajian musik gamat disamping digunakan untuk pembawa akord pengiring 

juga difungsikan sebagai pembawa melodi dan counter melodi.  

  

 

Gambar 29. Alat Musik Petik Organ  

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

11. Saksofon 

http://www.ebay.com/bhp/harmonium
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Saksofon  adalah sebuah alat musik yang terbuat dari logam, dimainkan 

menggunakan single-reed seperti klarinet. Biasanya dipertunjukan pada 

musik orkestra, musik jazz, dan musik pop. Namun dalam musik gamat alat 

musik saksafon juga dimainkan. 

 

Gambar 30. Alat Musik Tiup Saksofon 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

12. Tamborin 

Tamborin termasuk alat musik perkusi terbuat dari kayu yang permukaanya 

berbentuk bulat dan ditepi pinggirannya di beri logam-logam kecil. Cara 

memainkannya ada yang dupukul dan ada pula yang di goyang-goyang ke 

kiri dan ke kanan. Namun dalam musik gamat alat musik tamborin juga 

dimainkan. 

 

 

Gambar 31. Alat Musik Pukul Tambourin 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 
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13. Gitar Akustik Elektrik 

Gitar akustik elektrik adalah sebuah alat musik dawai  dimainkan dengan cara 

dipetik. Gitar akustik elektrik memiliki ruang resonansi dan enam senar 

meliputi: E-A-D-G-B-E. Dalam penyajian musik gamat alat musik gitar 

akustik elektrik disamping digunakan untuk pembawa akord pengiring juga 

difungsikan sebagai pembawa meolodi dan counter melodi.  

 

 

Gambar 32. Alat Musik Petik Gitar  

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

14. String Bass Petik 

String bass petik termasuk keluarga alat musik gesek dengan berbagai nama 

seperti: kontra bass, double bass, upright bass  dan lain-lain. String bass 

adalah alat musik terbesar dan memiliki warna yang paling rendah. Nama 

umumnya sering disebut double bass itu dikarenakan string bass dapat 

menghasilkan suara dibawah cello. Dalam penyajian musik gamat alat musik 

string bass disamping digunakan untuk pengatur akord juga sebagai pengatur 

tempo dan aksentuasi. String bass juga berfungsi sebagai pedoman uuntuk 

alat musik lainnya dalam penyajian musik gamat.  
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Gambar 33. Alat Musik Petik Doble Bass 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

15. Gitar Melodi Elektrik 

Gitar melodi elektrik adalah sebuah alat musik dawai  dimainkan dengan cara 

dipetik. Gitar akustik elektrik tidak mempunyai ruang resonansi memiliki 

enam senar meliputi: E-A-D-G-B-E. Dalam penyajian musik gamat alat 

musik gitar elektrik disamping digunakan untuk pembawa akord pengiring 

juga difungsikan sebagai pembawa meolodi dan counter melodi.  

 

 

Gambar 34. Alat Musik Petik Gitar Melodi Elektrik 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

16. Gitar Bass Elektrik 

Gitar bass elektrik adalah sebuah alat musik dawai  dimainkan dengan cara 

dipetik. Gitar bass elektrik tidak mempunyai ruang resonansi dan ada yang 
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memiliki lima senar dan  ada pula empat senar meliputi: G-D-A-E-B atau C-G-

D-dan  G-D-A-E atau G-D-A-D. Dalam penyajian musik gamat alat musik gitar 

bass elektrik disamping digunakan untuk pengatur akord juga sebagai 

pengatur tempo dan aksentuasi. Gitar bass elektrik juga berfungsi sebagai 

pedoman uuntuk alat musik lainnya dalam penyajian musik gamat.  

 

 

Gambar 35. Alat Musik Petik Gitar Bass Elektrik 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

 

2. Gaya Musik Dalam Bentuk Pertunjukan 

 

Seperti telah dipaparkan juga sebelumnya bahwa wilayah etnik 

Minangkabau meliputi daerah luhak (darek) dan rantau (Pesisir). Menurut sejarah, 

daerah darek (luhak nan tigo) adalah tempat asal bagi Kerajaan Minangkabau, 

sedangkan daerah pesisir merupakan daerah taklukannya. Sungguhpun tidak akan 

memperluas penjelasan tentang wilayah daerah Minangkabau, tetapi keterangan 

tersebut di atas hanya sekedar untuk mempertautkan ciri-ciri musik sebagai gaya 

musik khusus kedua wilayah yaitu darek dan pesisir. Gaya yang dimaksud dalam 

musik adalah gaya dari satu atau lebih  dari hasil kombinasi beberapa bunyi 

termasuk karakter atau sifat bunyi. Diketahui bunyi adalah sesuatu yang didengar, 

yang keluar dari satu atau lebih organ yang digetarkan. Dalam hal ini bunyi yang 

dimaksud adalah hasil dari getaran bunyi  yang bersifat nada maupun  non nada 

(Dr. Perry Rumengan, M.Sn: 2010, 6). Beberapa contoh gaya musik yang tumbuh 

dan berkembang baik diwilayah darek maupun Pesisir Minangkabau akan 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Gaya musik sasaran yaitu, berkembang di kalangan komunitas adat dengan 

latar belakang masyarakat pedesaan dan agraris (sudah ada sebelum agama 



42 
 

Islam masuk ke Minangkabau). Seperti dijelaskan  beberapa contoh sebagai 

berikut: 

a.1. Gaya musik sasaran talempong pacik. 

Gaya musik sasaran talempong pacik dapat ditemukan pada kelompok 

musik tradisi masyarakat Minangkabau, baik sebagai musik tradisi masyarakat 

darek pedalaman maupun pesisir. Dalam hal ini kelompok-kelompok musik 

tersebut tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat pada setiap 

wilayah nagari-nagari di Minangkabau Sumatera Barat. Dalam artian pada setiap 

nagari-nagari masyarakat adat di Minangkabau Sumatera Barat, baik darek 

maupun daerah pesisir memiliki kesenian musik talempong pacik disebut sebagai 

permainan anak nagari. Daerah pegunungan atau pedalaman yang disebut darek 

pada umumnya menggemari alat musik talempong, hampir sama seperti gamelan 

di Jawa. Bedanya, talempong tidak mempunyai suara bas, seperti gong pada 

gamelan, dan jumlahnya hanya enam buah. Namun musik talempong pacik 

dimainkan secara prosesi oleh lima atau enam orang meliputi tiga orang pemain 

talempong, satu orang pemain pupuik (alat musik tiup menyerupai seperti sarunai 

terbuat dari batang padi) dan satu orang lagi pemain gendang. Alat musik yang 

terbuat dari batang padi ini, sekelilingnya dilingkari dengan daun kelapa sampai 

serupa dengan corong, sehingga menimbulkan suara besar. Peniup pupuik ini 

termasuk orang istimewa pula selain mempunyai musikal yang tinggi dan harus 

pandai menghembus atau meniup pupuik tersebut dimainkan oleh lidah, juga 

harus mempunyai nafas yang panjang dan pandai mempersambungkan nafasnya 

sperti terlihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 36. Pertunjukan Musik Prosesi Talempong Pacik dalam Mengiringi  

Kesenian Randai di Pantai Rangeh Gadang Sago Psisisir Selatan, 
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(Foto: Dokumentasi Emral Djamal, 2016). 

 

Musik talempong biasanya berbentuk musik instrumental tidak diikuti 

oleh vokal  seperti musik rabab atau saluang. Permainan musik talempong biasa 

dilakukan pada upcara-upacara adat seperti: upacara pengangkatan penghulu, 

upacara perhelatan perkawinan, upacara turun mandi anak, dan acara 

gotongroyong untuk kepentingan bersama (memperbaiki jalan raya, 

membersihkan bendungan air) dan disamping untuk mengringi seni teater 

tradisional randai serta pertunjukan festival seni, seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 37. Pertunjukan Kesenian Randai di Pantai Rangeh Gadang Sago 

Psisisir Selatan (Foto: Dokumentasi Emral Djamal, 2016). 

 

Berikutnya Musik Prosesi Talempong Pacik dalam mengiringi Tim Kesenian 

Randai dalam mengikuti Festival di ISI Padangpanjang 2012, seperti terlihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 38. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2012). 

 



44 
 

 

Gambar 39. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2012) 

 

Jenis lagu-lagu talempong itu bermacam-macam antara satu kabupaten 

dengan kabupaten lain, kadang-kadang antara satu kecamatan atau nagari dengan 

yang lainnya, mempunyai lagu yang berbeda-beda. Tempo Irama talempong 

cenderung allegreto dan moderato dengan tanda sukat 2/4 dan 4/4 dengan nuangsa 

riang dan bersemangat.   

a.2. Gaya musik sasaran saluang dan rabab. 

Gaya musik sasaran saluang merupakan musik tradisi masyarakat 

Minangkabau yang berkembang di daerah darek, sedangkan musik tradisi rabab 

berkembang di daerah pesisir. Ditilik dari ciri-ciri dan karakter musik dari kedua 

wilayah tersebut,  sama-sama mempunyai irama yang mengalun dan meratap. 

Hanya saja yang membedakannya  dari berbagai gaya musikal tersebut, dapat 

dicermati pada penggunaan alat-alat musik yang mereka mainkan. Sebagaimana 

masyarakat daerah pesisir lebih menyukai alat musik gesek, seperti: rabab 

bakaba, sedangkan bagian darek lebih menyukai alat-alat musik tiup yaitu; 

saluang dendang. Bentuk pertunjukannya   dapat terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 40. (Foto: Dokumentasi Martarosa) 

Selanjutnya untuk daerah pesisir masyarakatnya lebih menyukai 

pertunjukan alat gesek, seperti: rabab bakaba. Sebagaimana diketahui bahwa 

sebagian masyarakat pesisir pekerjannya disamping petani lebih banyak sebagai 

nelayan. Menurut Emral Djamal pada waktu dahulunya sering terlihat di tepi-tepi 

pantai atau kadang-kadang di atas perahu yang sedang berlabuh di kuala akan 

ditemukan orang berkelompok-kelompok mengelilingi tukang rebab. Pertunjukan 

ini sering dilakukan pada waktu-waktu senggang atau pada malam terang bulan. 

Dalam artian pada dekade puluhan tahun sebelumnya permainan rebab ini 

dipagelarkan tidak selalu dilakukan hanya pada waktu upacara-upacara atau 

perhelatan pengantin secara resmi dalam upacara adat. 

 Bentuk pertunjukan yang dilakukan biasanya pemain rabab disamping 

pemain musik juga sekaligus sebagai pedendang, namun ada pula yang 

mempunyai pedendang sendiri. Bentuk pantun-pantun atau sajak yang 

dinyanyikan oleh pedendang atau pemain rabab bakaba tersebut, ada yang 

dipelajarinya secara turun-temurun menyajikan cerita tambo dan ada pula yang 

digubah sendiri baik oleh pedendang atau pemain rabab bakaba itu sendiri. Alur 

cerita yang disajikan  banyak berkisah tentang keluhan, ratapan, sindiran dan tidak 

kurang pula dari berbagai cerita percintaan, dan kejenakaan.  

Kemudian dalam bentuk penyajian lain seperti pantun atau sajak yang 

dinyanyikan hampir mempunyai bentuk yang sama pula di bagian kedua daerah 

ini. Tergantung pula pada bentuk atau jenis vokal lagu yang dinyanyikan seperti; 

dendang dan ratok. Selain dari rabab ini, masyarkat di daerah pesisir juga 

menyukai pula alat musik   tiup yang dinamakan “bansi”. Alat ini berbeda 

bentuknya dengan seruling dan saluang. Tempat peniupnya hampir serupa seperti 

alat musik seperti recorder. Lobang suaranya ada tujuh dengan menghasilakn 

delapan nada seperti terlihat pada uraian di atas. Irama bansi itu hampir sama 

dengan rabab. Oleh sebab itu pedendang-pedendang rabab tidak menemukan 

kesulitan untuk bernyanyi dengan diiringi dengan musik iringan bansi. Alat-alat 

yang disebut diatas merupakan alat-alat musik pesisir asli. Bentuk penyajian 

rabab pasisie dapat terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 41. (Direpro dari Video Dokumentasi Hasan Basri  

(Pemain Rabab), 31 Juli 2015) 

b. Gaya musik surau 

Gaya musik surau yaitu, berkembang sejak agama Islam masuk ke 

Minangkabau, sejalan dengan pertumbuhan pendidikan surau dan sekolah-sekolah 

agama Islam. Seperti telah dijelaskan juga pada pendahuluan, bahwa klasifikasi 

musik tradisional musik dikia rabano dan gandang tambua termasuk musik gaya 

surau yang hidup dan berkembang semenjak agama Islam menjadi salah satu 

agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Seni pertunjukan gaya surau 

adalah berfungsi sebagai media dakwah islamiah oleh ulama-ulama Islam pada 

masa dahulu, sehingga dapat dipertunjukan dalam rangka memeriahkan berbagai 

macam kegiatan adat dan keagamaan yang bertempat di surau-surau (mesjid) atau 

di rumah-rumah dan atau acara-acara prosesi seremonial lainnya. Salah satu 

kegiatan tersebut dapat terlihat pada gambar 1 berikut ini.  

 

Gambar 42. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2012) 
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Gambar 43. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2012) 

 Kemudian pertunjukan musik gandang tambua disamping untuk acara 

prosesi tabuik juga digunakan untuk acara prosesi serimonial lainnya. 

Diantarannya untuk acara prosesi wisuda ISI Padangpanjang seperti terlihat pada 

gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 44. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2013) 

 

Gambar 45. (Foto: Dokumentasi Martarosa, 2013) 

c. Gaya musik Melayu 

Gaya musik Melayu berkembang sejalan dengan pertumbuhan kota 

“bandar” atau kota perniagaan di Pesisir Minangkabau dan dipengaruhi oleh 

masyarakat yang sifatnya heterogen meliputi: Minangkabau, Melayu, Eropa 
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(Portugis, Belanda), Cina, Arab, Persia dan India. Beberapa genre musik yang 

berkembang sebagai budaya masyarakat Pesisir Minangkabau disamping musik 

gamat juga disertai bentuk pertunjukan sejenis yang lain meliputi: balanse madam 

(Padang) ronggeng (Pasaman), dan tanjidor (Padang). Bentuk pertunjukannya  

dapat terlihat  pada gambar berikut. 

. 

 

Gambar 46. Musik Gamad dan Tari Balanse Madam di Padang 

(Foto Dokumentasi Arif Prima Gunawan  

Wartawan Padang Ekspres, 2015) 

 

 

Gambar 47. Musik dan Tari Ronggeng  di Hotel Pangeran Padang dalam rangka  

halal bi halal Pemkab, Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Pasaman Barat.  

(Foto Dokumentasi Ade Rio Yolanda, 2015) 
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Gambar 48. Musik Tanjidor mengiringi Prosesi Penganten  

Laki-Laki di Kota Padang (Foto: Dokumentasi Martarosa) 
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C. Apropriasi Musikal Dalam Bentuk Sistem Nada  dan Instrumen Musik 

Tradisi Di Pesisir Minangkabau. 

 

Musik adalah salah satu wujud yang hidup, selalu berkembang dan 

berubah dari masa ke masa, mengikuti arus perubahan kebudayaan 

masyarakatnya. Sebagaimana perubahan dan perkembangan itu lahir dari tuntutan 

masyarakat pendukungnya dan didorong oleh pengaruh yang datang baik dari 

dalam maupun dari luar. Pengaruh dari luar terjadi karena adanya peristiwa 

kontak budaya antar bangsa atau antar etnis, sedangkan dari dalam akibat 

terjadinya alih generasi bersama pertumbuhan pola pikirnya. Semua itu 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan serta munculnya gagasan-gagasan 

baru yang memperbarui gaya musik itu tumbuh dan berkembang (Yusaf Rahman, 

2007: 83).  

Diketahui bahwa, tumbuh dan berkembangnya musik tradisional 

Minangkabau bersama kebudayaannya dimulai dari tiga peristiwa dengan 

mewariskan beberapa alat musik dan elemen-elemen musikal  meliputi: zaman 

Hindu (alat-alat musik talelmpong dengan sistem nada pentatonik, zaman Islam 

(Gendang dol atau gendang tambua, tasa, rebana, dan rapa’i dengan sistem nada 

bayati) dan zaman moderen (segala bentuk musik dihayati secara ilmiah, secara 

teknis dan secara rasional) (Yusaf Rahman, 2007: 84).  

Kemudian kedatagan bangsa Portugis pada abad ke-16 dan pendatang-

pendatang berikutnya dari Eropa seperti Ingris, Belanda, merupakan awal 

pengenalan kita kepada musik dan tangga nada diatonik Barat. Sebagaimana 

diketahui bahwa musik Minang adalah musik yang bernaung dibawah payung 

musik Timur. Berbeda dengan musik Barat yang mempergunakan sistim tangga 

nada diatonik, maka musik Timur mempergunakan sistim nada modalitas. Musik 

Barat menempatkan kekuatannya pada sistem nada tonal sebagai penyelesaian 

lagu, sedangkan untuk musik Timur kekuatannya ada pada sistem nada modal 

yang tediri atas berbagai bentuk modi untuk penyelesaiannya (Yusaf Rahman, 

2007: 84-92). 
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Modi itu adalah turunan yang lain dari dari urutan tanggga nada asli 

(autentik). Umpamanya pada susunan tangga nada aslinya kekuatan 

penyelesaiannya pada nada pertama, maka pada modi mungkin saja jatuh pada 

nada kedua atau ketiga. Demikian juga dengan urutan dan susunan nada pada 

modi akan terjadi perubahan jarak interval dan pengurangan nada pada susunan 

nada asli. Sistim modalitas Timur itu adalah bawaan musik islam yang dijiwai 

oleh musik Arab dengan modi-modinya yang disebut maqam. Modi atau maqam 

Arab inilah yang sangat mempengaruhi musik Minang. 

 Terjadinya hibriditas dan apropriasi musikal menyebabkan modi-modi 

Arab itu telah berubah bentuk dari bentuk aslinya dalam penggunaannya pada 

musik Minang. Sebagai contoh lagu Tak-Ton Tong, lagu Indang Payakumbuah, 

dan Andam oi. Namun lagu Tak Ton Tong ini telah memperlihatkan salah satu 

modi dalam sistem  modalitas musik Timur yang mempengaruhi budaya musik 

Minang (Yusaf Rahman, 2007: 92-93). 

Lagu Tak Ton Tong hanya terdiri dari lima nada, disebut juga do-re-mi- 

fa-sol. Penyelsaian atau kekuatannya tidak pada do atau tidak pada nada tonika 

menurut ukuran musik diatonis Barat. Lagu Tak Ton Tong selesainya pada nada 

re atau pada tangga nada ke dua (supertonik) menurut sistim diatonik Barat. 

Seandainya penyelesaiannya dipindahkan menurut ukuran tonika diatonik Barat 

yaitu ke do, maka hilanglah warna dan kekuatan lagu itu sebagai lagu Minang. 

Pada satu sisi, dilihat dari sistim tangga nada diatonik, urutan melodi Tak Ton 

Tong dapat saja diterjemahkan menjadi, sol-la-si-do-re. Maka jadilah lagu Tak 

Ton Tong itu lagu minor dengan landasan tangga nada minor-asal dengan tonika 

la nada ke-enam dari minor paralelnya. Lagu Tak Ton Tong bukanlah lagu minor 

dan bukan pula lagu mayor. Lagu itu justru berdiri diantara keduanya. Sistem 

tangga nada yang melandasinya atau modi dasarnya adalah maqam Bayati yang 

telah dimodifikasi. Selain pada lagu Tak Ton Tong, melodi atau jalua ini juga 

terlihat pada lagu Indang Payakumbuh yang biramanya seakan-akan tiga perempat 

dan penyelesaia juga pada tangga nada kedua menurut tangga nad diatonis (Yusaf 

Rahman, 2007: 93). 
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Jalua atau modi dari sistem modalitas lainnya pada musik Minang, yaitu 

pada penempatan tonal pada tangga nada ke tiga, atau pada mi biasa kita temukan 

dalam penyelesaian lagu Malereng Tabiang dan lagu Amdam Oi. Lagu Melereng 

Tabiang  memiliki empat nada pada melodinya, yaitu do-re-mi-la sedangkan lagu 

Andam Oi juga memiliki lima nada, yaitu, do-re-mi-fa-sol. Tangga nada dari 

kedua lagu ini berasal maqam sikah yang secara ukuran diatonik bertonal pada mi, 

yaitu tangga nada ke tiga dalam system diatonik. Kalau penyelesaian kedua lagu 

ini kita pindahkan ke tonal do, maka lagu itu juga kehilangan warna dan 

kekuatannya sebagai lagu Minang. Terlihat sistem nada maqam sikah seperti 

berikut (Yusaf Rahman, 2007: 94). 

 

Notasi 1. 

Selanjutnya lagu-lagu jalua Pasisie, terutama di Pesisir: Pesisir Selatan, 

Padang, Pariaman, modi (jalua) yang bertonal re ini ditambah pula dengan  

munculnya nada le atau tangga nada ke enam diatonik yang di kreuskan (naik 

setengah nada). Nada le ini merupakan ciri khas lagu Minang yang menjadi nada 

andalan tempat mengungkapkan mood pribadi dalam melodi lagu-lagu Minang. 

Tumbuhnya nada ini adalah akibat perubahan jarak nada, yaitu jarak nada ke 

enam dengan nada ke tujuh pada maqam rast (Yusaf Rahman, 2007: 93-94). Pada 

nada-nada aslinya berjarak tiga perempat dalam nada diatonik pada lagu-lagu 

Pesisir tersebut berubah menjadi setengah.  

Sungguhpun penggunaan tangga nada atau maqam bayati dan maqam rast  

dalam bentuk modulasi antara dua kelompok maqam berdasarkan nada dasar C 

dan D jarang terjadi. Namun, jika ingin melakukan modulasi dari Rast (C) ke 

Bayati (D), dapat dilakukan dengan mentranspos skala Bayati yang dimulai dari G 

(Maqam Bayati Nawa)-modulasi dari Maqam Rast ke Bayati Nawa ini juga dapat 

terjadi. Dalam artian nada dasar G sangat penting dalam modulasi. Seperti terlihat 

pada notasi berikut. 
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 (Bayati on D + Nahawand on G) 

Notasi 2. 

 

 (Rast on C + Rast on G) 

 (Marcus, S.L., 1992: 171-195).
 1
 

Notasi 3. 

 

Modi-modi ini juga banyak ditemukan pada permainan garitiak dan gayo 

dalam musik tradisi lagu-lagu rabab pasisie berbentuk dendang ratok bakaba 

sebagai musik pembuka/pengantar pada setiap pertunjukannya. Selanjutnya salah 

satu bentuk musik pembuka pada penyajian musik tradisi rabab pasisie dalam 

bentuk permainan musik intrumen garitiak dapat terlihat pada jalinan melodi 

seperti berikut. 

 

Notasi 4. 

 

Selanjutnya secara historis informasi lain mengatakan  bahwa, sebelum 

bangsa Eropa (Portugis, Inggris, dan Belanda) datang ke daerah Pesisir Selatan, 

daerah ini dikuasai oleh Aceh. Disamping mereka berdagang para pedagang Aceh 

                                                           
1
Marcus, S.L. (1992), Modulation in Arab Music: Documenting Oral 

Concepts, Performance Rules and Strategies', Ethnomusicology, vol. 36, no. 2, 

pp. 171-195. 
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ini juga terkenal sebagai penyebar agama Islam dan membawa pengaruh alat 

gesek tradisi yang disebut rebab. Awalnya rebab ini terbuat dari tempurung kelapa 

dengan jumlah senar tiga dawai dan bentuknya menyerupai dengan yang ada di 

Aceh, Pariaman, Banten dan Deli. Kemudian pada abad ke XVI bangsa Eropa 

(Portugis) datang ke daerah Pesisir Selatan dengan misi perdagangan dalam 

memasok emas dan rempah (Emral Djamal, 2015).
2
  

Kedatangan Portugis ke Pesisir Selatan ini, ditandai pula dengan  sebuah 

Benteng di Pulau cingkuak Painan oleh masyarakat setempat sampai saat ini 

disebut dengan Benteng Portugis. Lekuk gerbang Benteng ini ada kemiripannya 

dengan Benteng Portugis yang ada di Malaka. Namun Benteng Portugis yang ada 

di Pulau Cingkuak Painan Pesisir Selatan sudah tidak terawat lagi karena jauh di 

permukiman masyarakat dan tata letaknya berada disebuah pulau yang tak mudah 

dilalui karena harus melewati permukaan laut. Sekarang hanya tinggal kerangka 

saja, sedangakan material bangunan sudah mulai hancur seperti terlihat pada 

gambar sebagai berikut. 

 

 

Gambar 49. Benteng Portugis di Pulau Cingkuak PainanPesisir Selatan 

(Direpro dari foto dokumentasi Dana Wahyu Sumirat)  

Dokumentasi Martarosa, agustus 2016. 

                                                           
2 Emral Djamal, Wawancara… 
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Gambar 50. Benteng Portugis di Pulau Cingkuak Painan Pesisir Selatan.  

(Direpro dari foto dokumentasi Jodi Chandra)  

Dokumentasi Martarosa, agustus 2016. 

 

 

Gambar 51. Musium Benteng Portugis di Malaka 

(Direpro dari foto dokumentasi Farchan Noor Rachman)  

Dokumentasi Martarosa, agustus 2016. 

 

Kedatangan bangsa Eropa (Portugis) ini membawa pengaruh alat musik 

gesek yaitu biola ke Pesisir Selatan. Hal ini ditandai pula dari keberadaan 

instrumen rabab pasisie sebagai musik tradisi yang disajikan  sekarang bentuknya 

menyerupai biola Eropa. Hanya saja cara memainkannya mirip seperti memainkan 

cello dengan duduk melantai terlihat pada gambar sebelumnya. Tak dapat 

dipungkiri alat musik tradisi pun jauh sebelumnya oleh para pelaku penyaji musik 

tardisi di Pesisir Minangkabau juga sudah melakukan apropriasi musikal terhadap 

alat musik Eropa seperti alat musik biola yang dijadikan rabab pasisie.  
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D. Gejala Kesamaan dan Perbedaan Musikal Dalam Bentuk 

Pertunjukan Musik Gamat dengan Berbagai Kesenian Bandar 

Sejenis. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan juga pada Sub BAB terdahulu, asal-usul 

tumbuh dan berkembanganya musik gamat di Pesisir Sumatera Barat 

Minangkabau pada awalnya adalah diperkenalkan oleh orang Portugis melalui 

pelaut Melayu. Musik tersebut dijuluki sebagai kesenian “bandar” (tempat kapal 

berlabuh) dan keperluan hiburan anak buah kapal yang sifatnya sama dengan joget 

dari kesenian Melayu. Kemudian juga disebutkan pertanda  adanya kesan 

Portugis, karena adanya instrumen biola dan nyanyian yang salah satunya 

bernama kaparinyo(A.A. Navis, 1982: 96-97). Kemudian juga di pertegas oleh 

Datuk Emral Djamal bahwa riwayat lagu kaparinyo di Minangkabau semula 

merupakan lagu orang Rupik Portugis di Kota Padang, namun lama-kelamaan 

menjadi budaya masyarakat setempat.
3
 

 

 

Gambar 52. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 31 Juli 2015) 

 

 

                                                           
3
 Emral Djamal (Budayawan Minangkabau), Wawancara, Minggu, tgl 24 Mei 2015. 
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Gambar 53. Mamak Kelling sedang bernyanyi 

 pada salah satu pertunjukanmusik gamat di Kota Padang 

 (Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 31 Juli 2015) 

 

 

Gambar 54. Mamak Kelling duet bersama penyanyi gamat pribumi 

 Minangkabau di  kenagarian Ampang Pulai, Tarusan, Pesisir Selatan. 

(Foto: Dokumentasi Martarosa, Ampang Pulai Tarusan, 21 Mei 2015) 

 

 

Gambar 55. Penyanyi gamat perempuan keturunan Nias  

yang sudah menjadi warga Kota Padang sedang bernyanyi  

padasalah satu pertunjukan musik gamat di Kota Padang  

(Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 31 Juli 2015) 
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Tumbuh dan berkembangnya musik gamat sebagai seni budaya 

masyarakat  Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat dan begitu juga dengan 

musik Melayu Serumpun Semenanjung, diasumsikan terjadinya apropriasi 

musikal dalam konteks saling mempengaruhi dalam interaksi budaya antara 

Portugis, Melayu dan Minangkabau (Martarosa, 2008: 27-31).  

Hal yang sama juga terjadi pada wilayah negara tentangga Melayu 

Semenanjung (musik dondang sayang) dan juga wilayah Melayu sekitarnya 

seperti: Melayu Kepulauan Riau (musik gazal), Melayu Sumatera Utara (musik 

ronggeng), dan Minangkabau (musik gamat). Oleh beberapa peneliti yang lain 

menafsir keserupaan dan perbedaan gejala musik gamat  tersebut, sebagai hasil 

proses saling mempengaruhi antar budaya, utamanya wilayah Minangkabau di 

Sumatera Barat adalah budaya masyarakat Pesisir. Kehadiran instrumen musik 

Barat (biola, akordeon dan gitar) dalam gejala musik gamat tersebut 

memunculkan dugaan bahwa salah satu sumber pengaruhnya adalah budaya 

Eropa yang awalnya diperkenalkan oleh bangsa Portugis melalui pelaut Melayu 

sebagai kesenian “Bandar.” Di samping itu, perbedaan yang terdapat di antara 

jenis musik gamat di masing-masing daerah, memunculkan dugaan bahwa tradisi 

sajian musik gamat yang dipengaruhi Eropa (Portugis, Belanda) tersebut, tidak 

sekedar diterima apa adanya di masing-masing daerah budaya. Perbedaan musikal 

di masing-masing daerah mengarahkan pada dugaan adanya proses penyesuaian 

unsur budaya yang diterima dari luar ke dalam budaya lokal masing-masing, 

sehingga dapat dipandang sebagai unsur budaya milik sendiri. 

Bentuk dan wujud kesenian dari berbagai daerah di nusantara  dapat 

menjadi spesifik karena dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai kebiasaan, 

adat-istiadat, ilmu pengetahuan serta dipengaruhi oleh unsur alam tempat tumbuh 

dan berkembangnya kesenian tersebut. Bentuk dan wujud kesenian ini oleh 

masyarakat pendukungnya dijadikan sebagai lambang kebanggaan dan akan 

menjadi ciri khas suatu daerah. Dalam hal ini tujuan utama penyelenggaraannya 

adalah untuk menciptakan dan mendorong rasa kebersamaan antar warga suatu 

masyarakat (Edi Sedyawati, 1981:119).  
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Salah satu dari masyarakat tersebut adalah masyarakat Melayu yang penuh 

dinamika, secara konseptual telah mencanangkan kebijakan universal dalam 

mengembangkan peradaban budaya baik dalam konteks regional maupun global. 

Sungguhpun Masyarakat Melayu juga dibentuk oleh kesamaan latar belakang 

sejarah dalam bentuk sistem kerajaan-kerajaan masa lampau dengan kurun waktu 

yang cukup panjang (Mahdi Bahar, 2012: 42). Hal ini dapat ditandai bahwa 

budaya Melayu mampu menjadi pelopor integrasi budaya Melayu, seperti 

digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara meliputi; Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan Indonesia 

(Muhammad Takari, 2006: 187).  

Selanjutnya terkait dengan perkembangan kebudayaan masya-rakat 

Minangkabau yang merupakan bahagian dari wilayah Melayu nusantara, sangat 

memungkinkan  terjadinya saling mempengaruhi antara daerah kebudayaan yang 

satu dengan daerah kebudayaan yang lainnya. Namun terjadi keraguan oleh para 

pemerhati budaya, tentang keberadaan budaya masyarakat Minangkabau 

keterkaitannya atau hubungannya dengan Melayu Serumpun seperti dikemuka-

kan Fadlin sebagai berikut:  

...secara antropologi budaya, Minangkabau dengan Melayu mempunyai 

akar [kebudayaan] yang sama. Sebahagian besar orang di Pulau Pinang 

Malaysia adalah keturunan Orang Minangkabau. [?] Pada bulan November 

1995 dalam seminar budaya Melayu (Minangkabau) ditetapkan bahwa 

bahagian dari dunia Melayu yang lebih luas, walau ditulis di dalam tanda 

kurung. Musik gamat misalnya di daerah Pesisir Minangkabau merupakan 

musik yang strukturnya adalah ”sama dengan musik ronggeng Melayu. Di 

dalam juga terdapat pengaruh Portugis, seperti rentak Lagu dua 

(Fadlin,1997: 59-60).  

 

Selanjutnya tentang musik gamat juga ditegaskan oleh Ike halim “Haluan” 

1997, dalam Martarosa, dimuat berita tentang kesenian gamat di Pesisir Selatan. 

Dikatakan bahwa kesenian yang sering diadakan pada acara-acara pesta 

perkawinan  yang sekarang ini sudah langka tersebut banyak digemari kaum muda 

apalagi kaum tua. Oleh karena kesenian Minang yang berasal dari tanah Melayu 

itu tidak diwariskan  pada generasi yang sekarang, makanya jarang ditemukan. 

Lain halnya di Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, Sumatera 
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Barat, kesenian gamat dapat ditemui disetiap prosesi penganten atau perhelatan 

lainnya sebagai musik prosesi iringannya (Martarosa: 42-43).  

Lebih lanjut tentang keberadaan budaya masyarakat Minangkabau 

keterkaitannya atau hubungannya dengan masyarakat Melayu juga direduksi oleh 

Muhammad Takari dengan tidak membedakan dalam mengklasifikasikan definisi 

Melayu sebagai wilayah kebudayaan. Tentunya sebagai wilayah asal keturunan 

sekelompok masyarakat terhadap keberadaan dan perkembangan budaya Melayu 

yang terjadi pada masyarakat Minangkabau sebagai berikut: 

 ...penulis mereduksi identitas etnik Melayu kepada dua pengertian umum. 

(1) Dalam pengertian Melayu sebagai ras, maka seluruh ras Melayu 

(Proto-Melayu dan Deutro-Melayu) dapat menyebut dirinya sebagai 

Melayu. (2) Dalam pengertian sebagai orang yang tergolong ke dalam ras 

Melayu, memper-gunakan budaya Melayu, dan beragama Islam, 

mencakup orang-orang Melayu yang ada di Malaysia, Singapura, 

Sumatera Utara, Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi dan lainnya 

(Muhammad Takari, Heristina Dewi, 2008: 56).  

 

Tidak termasuk Minangkabau, tetapi dalam bentuk klasifikasi yang lain 

juga diungkapkapnya sebagai berikut: 

 

 Dalam perkembangan selanjutnya etnik Betawi dan Minangkabau juga 

sering menyebutkan sebagai etnik Melayu dengan tambahan Melayu 

Betawi Atau Melayu Minangkabau (Muhammad Takari, Heristina Dewi, 

2008: 56-57).  

 

 Keberadaan budaya masyarakat Melayu Minangkabau seperti dijelaskan 

di  atas jelas bukan sebagai yang utama, dalam artian tidak setara keberadaannya 

dengan daerah tetangga seperti Melayu Riau dan Melayu Sumatera Utara, Melayu 

Jambi (ketiga kawasan ini secara wilayah kebudayaan dulu disebut Melayu 

Sumatera Timur). Namun ditinjau dari pengertian sosial dan budaya secara luas 

pula istilah ”Melayu” tidak hanya terbatas pada mereka yang tinggal di 

Semenanjung Melayu saja, melainkan juga termasuk  yang tinggal di Nusantara, 

meliputi Semenanjung Melayu dan ribuan pulau yang kini menjadi Republik 

Indonesia dan Republik Philipina. Meskipun mereka terpisah dan beberapa sub 

kelompok, dan mungkin dialek bahasanya juga sebanyak sub-kelompok itu, para 

ahli ilmu bahasa dan kebudayaan selalu menganggap mereka sebagai satu rumpun 



64 
 

yang di kenal sebagai orang-orang Melayu atau orang-orang Melayu Indonesia 

meliputi suatu daerah yang luas dan rakyatnya mewakili suatu suku bangsa yang 

besar di dunia (S. Husin Ali, 1985: 5).  

Bertitik-tolak dari kutipan di atas,  Minangkabau sebagai wilayah 

kebudayaan  Melayu ditulis dalam tanda kurung. Sepertinya ada keraguan bahwa 

budaya Minangkabau yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu dianggap 

tidak termasuk wilayah budaya Melayu Serumpun,  kecuali keberadaan budaya 

Melayu Riau dan Sumatera Utara.  

Ditilik musik gamat dari genre musik Melayu dalam perspektif sosi-

budaya, hal ini akan berkaitan dengan proses pembentukan kebudayaan yang 

sudah lama terbangun atau terjadi pada masa lalu. Keterkaitan dengan hal 

tersebut, seperti tertulis di dalam buku ”Adat Istiadat Melayu Melaka” Zainal 

Kling secara nyata mengklsifikasikan ”Adat” dalam “Adat Istiadat Melayu 

Melaka” ternyata merujuk pada rumusan adat yang terjadi pada budaya 

masyarakat Minangkabau yang diungkapkan sebagai berikut: Masyarakat Melayu 

Minangkabau telah membedakan segi-segi makna ini melalui rumusan adat. Adat 

tersebut dikalsifikasikan empat makna, masing-masingnya berhubungan dengan 

peradaban manusia dalam sosio-budaya masyarakat serta dengan alam sekitarnya 

meliputi ; (1) adat yang sebenar adat; (2) adat yang teradat; (3) adat yang 

diadatkan dan ; (4) adat istiadat (Zainal Kling, 1996: 3). Penulis asal Melayu 

Semenanjung ini secara terbuka menuliskan bahwa, masyarakat Minangkabau 

disebutnya sebagai “Masyarakat Melayu Minangkabau” seperti tertulis pada 

kutipan di atas.  

Kemudian penulis Melayu yang lain Mohd. Ramli Raman juga 

mengungkapkan bahwa, realitas kibiasaan adat masyarakat Minangkabau juga 

berkembang diderah Melaka seperti tertulis sebagai berikut: 

 Adat Melayu itu pada dasarnya bermula di beberapa daerah seperti Bintan, 

Temasik dan Melaka, adat ini disebut Adat Temenggung. Manakala Adat 

Perpatih pula tersebar  di daerah ini melalui hubungan langsung dengan 

orang-orang Melayu di daerah ini dengan masyarakat Minang. Walaupun 

kedua adat ini berbeda dari segi nisabnya, yang satu mengangkat derajat 

lelaki sebagai pewaris harta dan hak keturunan, dan yang satu lagi nisab 

ibu diutamakan. Namun kedua-duanya mempunyai alasan yang tersendiri 
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dan dapat diterima oleh masyarakat pendukungnya. Apa bentuk adat 

sekalipun sama ada Adat Temenggung atau Adat Perpatih, ada beberapa 

prinsip dasar yang ingin dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya 

(Mohd. Ramli Raman, 1996: 2). [Ejaan disesuaikan dengan EYD. Pen.) 

 

Secara jelas diuraikan pada kutipan di atas bahwa masyarakat 

Minangkabau dengan masyarakat Melayu Semenanjung sudah lama menjalin 

hubungan dan hidup bersama di wilayah Semenanjung. Sungguhpun masih 

banyak atribut budaya yang dapat membuktikan bahwa Minangkabau termasuk 

budaya satu rumpun yang saling mempengaruhi dan realatif kecil perbedaannya 

dengan budaya-budaya yang berkembang pada daerah-daerah Melayu sekitarnya 

seperti: Jambi, Riau, Bengkulu, Palembang,  Sumatera Utara, dan Aceh.  

Sungguhpun sistem sosial masyarakat Melayu tersebut, menganut dua 

sistem kekerabatan yang diatur oleh ketentuan adatnya meliputi: sistem adat raja-

raja (Adat Ketemanggunagn) dan sistem adat datuk-datuk bersuku-suku (Adat 

Perpatih) serta menganut garis keturunan patrilineal dan matrilineal. Kedua sistem 

kekerabatan ini tumbuh dan berkembang diberbagai wilayah Melayu meliputi: 

Melayu Kepulauan, Melayu Pesisir dan Melayu Daratan (Suwardi, MS., 2008: vi).  

Sudah menjadi hal yang biasa oleh masyarakat Melayu terjadinya 

persamaan dan perbedaan dalam sistem adat, dengan tidak menghilangkan hak 

sebagai kepemilikan atribut budayanyanya. Namun akan menjadi ciri-ciri khas 

atau kharakter pula pada masing-masing daerah dalam perkembangan kebudayaan 

Melayu serumpun yang variatif, sungguhpun memunculkan kharakter yang 

dipengaruhi oleh alam lingkungan dimana mereka melakukan kebiasaan-

kebiasaan keseharian dalam tata cara kehidupannya.  

Begitu juga terjadinya persamaan dan perbedaan budaya dalam satu 

bangsa, hal ini menandakan betapa majemuknya sebuah bangsa tersebut. Dengan 

kemajemukan budaya itu pulalah akan menjadikan sebuah negara kaya akan 

budaya, tradisi, bahkan seni. Seperti terlihat keberagamannya musik-musik tradisi 

yang menjadi sebuah icon budaya sekaligus pembeda antara daerah yang satu 

dengan yang lainnya. Seperti ketika seseorang mendengarkan musik gamelan 

secara spontan orang akan mengatakan bahwa gamelan merupakan icon 

masyarakat Jawa, tari saman menjadi icon masyarakat Aceh, dan begitu juga 
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musik gamat menjadi icon bagi masyarakat Minangkabau di Pesisir Sumatera 

Barat.  

Pada saat ini pengembangan jenis instrumen musik Melayu dapat 

dikategorikan ke dalam kelompok formasi orkes Melayu dengan mengadopsi 

instrumen musik Barat seperti; drum set, akordion, biola, saksofon, tambourin, 

dan ditambah dengan berbagai instrumen perkusi musik tradisi Melayu. Biasanya 

lagu-lagu yang disajikan umumnya dalam bentuk rentak senandung, mak inang, 

dan lagu dua, misalnya; Sri Mersing, Panca Jermal, Mak Inang Kayangan—

bukan lagu-lagu dangdut (Fadlin: 45).  

Diawali dari musik Melayu Riau dengan ciri kemelayuannya, jelas secara 

elementer unsur-unsur musikalnya dilengkapi dengan variasi-variasi dari 

pengaruh kebudayaan Arab yang lebih menonjol dan pengaruh kesenian Barat. 

Peninggalan budaya tersebut dapat terlihat dengan berkembangnya seni suara 

yang dikenal dengan: bersenandung, berdendang, berkoba, berhikayat, berzikir, 

bersyair dan berpantun, berandai, bergenggong, dan bersuling. Irama dalam 

nyanyian ini disebut: rentak joget, rentak mak inang, rentak Melayu, rentak 

nobat, rentak gazal dan sebagainya. Jenis lagu terdiri dari: lagu pulut hitam, 

tudung periuk, dendang sayang, cik siti, lancang kuning, dan sebagainya. Secara 

kebudayaan spiritual pengaruh portugis juga kelihatan dalam seni musik seperti, 

penggunaan biola pada kesenian gambus dan zapin Anwar Syair, at., 1982: 177-

178).  

Selanjutnya bentuk musik yang dimaksud yaitu musik gazal merupakan 

salah satu kesenian Melayu yang berkembang di kepulauan Riau antara lain: 

Tanjung Batu, Tanjung Balai, Pulau Penyengat, Moro, dan Pulau Batam. Musik 

gazal juga merupakan musik tradisional Arab yang kemudian menyebar ke 

beberapa negara lain seperti: Mesir, Syria, Parsi, dan Turki pada abad ke-8 

Masehi. Kemudian kesenian ini menyebar sampai ke India dan di bawa  ke tanah 

Melayu dan mulai berkembang di Negeri Johor Darul Takzim pada abad ke-19 

(Martarosa, VCD, Dokumenatsi).
4
 

                                                           
4
 Martarosa, VCD Dokumentasi. 
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Kemudian musik Melayu Sumatera Utara disebut seni ronggeng secara 

historis berhubungan dengan ronggeng dan sejenisnya di nusantara. Seni 

ronggeng ini disajikan dalam bentuk berpasang-pasangan dan lazim melalui 

pembayaran atau  sawer. Seorang diantara ronggeng bernyanyi sambil menari 

bersama mitranya, dalam bentuk teks-teks berdasarkan pantun, kemudian disahuti 

oleh penari lelaki lainnya (Muhammad Takari, Heristina Dewi: 171-181).  

Disamping itu seni ronggeng di Sumatera Utara juga merupakan hasil dari 

akulturasi dari berbagai budaya seperti; Hindu (Karnatak dan Hidustani), Islam 

(Persia, Arab dan Gujarat India), Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris), 

China dan berbagai suku di sekitarnya (Siam, Aceh, Batak, Minangkabau, dan 

Jawa). Begitu luasnya pengertian seni ronggeng diantaranya mencakup pengertian 

seni sastra, seni tari dan musik. Instrumen musik yang dugunakan terdiri dari; 

biola, akordion, gong/tetawak, gendang ronggeng dan vokal sebagai pembawa 

melodi poko lagu (Hajizar, 2001: 20). 

Begitu juga dengan musik gamat, merupakan salah satu musik Melayu 

yang berkembang sebagai seni-budaya masyarakat Minangkabau yang tumbuh 

dan berkembang disepanjang pantai pesisir Sumatera Barat. Dalam sebagian  

masyarakat Minangkabau baik oleh masyarakat Pesisir (Pasisie) maupun 

masyarakat pedalaman (Darek) di Sumatera Barat penamaan musik tersebut, ada 

yang menyebutkannya “gamat” dan ada pula yang menyebutkannya “gamaik.” 

Pengertian kata “gamat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

artinya; lagu atau dendang, sedangkan “menggamat” artinya; menyentuh dengan 

jari (sebagai isyarat dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 

409).  

Lebih lanjut juga dijelaskan Navis, secara etimologis kata “gamat” berasal 

dari kata “gamit,” yang artinya menyentuh seseorang dengan jari untuk mengajak 

bercakap-cakap atau memungkin juga untuk sebuah keperluan tertentu. 

Sungguhpun pengertian ‘menggamit’ dalam musik gamat tidak digunakan secara 

harfiah. Namun cara memberikan selendang atau saputangan kepada pemain atau 

penonton untuk diajak menari merupakan cara menggamit dalam bentuk yang 
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lain, sehingga berdasarkan kata gamit tersebut, seni pertunjukan ini dinamakan 

gamat (Navis, 1984: 276). 

Kemudian Rizaldi juga menyebutkan bahwa, dalam tradisi pertunjukan 

musik gamat biasanya diikuti dengan tari-tarian oleh dua sampai empat orang 

dengan memakai selendang atau  saputangan mereka menari dengan spontan 

dengan gerakan bebas di hadapan penyanyi atau vokalis. Begitu juga  bila 

selendang atau saputangan diberikan kepada penonton yang hadir, berarti orang 

tersebut diminta dengan hormat berpartisipasi untuk menari berikutnya di dalam 

pertunjukan tersebut (Rizaldi, 1994: 54). Namun dalam konteks seni pertunjukan 

musik gamat sebagai budaya masyarakat Minangkabau di Pesisir Sumatera Barat 

tidak ditemukan adanya sebutan sebagai ‘penari musik gamat’ yang ada hanya 

sebutan sebagai ‘pemain musik gamat,’ baik berperan sebagai penyaji instrumen 

musik maupun sebagai vokalis.  

Peran sebagai vokalis musik gamat biasanya mereka mampu menari 

secara spontan dan bebas baik dalam bentuk joget maupun langgam.  Dalam 

artian bahwa musik gamat adalah termasuk gabungan jenis musik instrumental 

dengan musik vokal, biasanya diikuti dengan tari-tarian spontan baik dalam 

bentuk joget maupun langgam yang dilakukan oleh para vokalis maupun penonton 

secara gerak bebas kecenderungan monoton. 

Tumbuh dan berkembangnya musik gamat sebagai seni budaya 

masyarakat  Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat dan begitu juga dengan 

musik Melayu Serumpun Semenanjung, diasumsikan terjadinya hubungan yang 

saling mempengaruhi dalam interaksi budaya antara Barat (Portugis, Belanda), 

Melayu dan Minangkabau (Martarosa, 1999: 125). Kemudian bentuk interaksi 

yang lain, diprediksi juga terjadi saling mempengaruhi, antara masing-masing 

wilayah kebudayaan disamping wilayah negara tentangga Melayu Semenanjung 

(musik dondang sayang) juga wilayah Melayu sekitarnya seperti: Melayu 

Kepulauan Riau (musik gazal), Melayu Sumatera Utara (musik ronggeng), dan 

Minangkabau Pesisir Sumatera Barat (musik gamat).  

Kemudian oleh beberapa peneliti menafsirkan bahwa, keserupaan dan 

perbedaan gejala musik gamat  tersebut, sebagai hasil proses saling 
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mempengaruhi antar budaya, utamanya wilayah Minangkabau di Sumatera Barat 

adalah budaya masyarakat Pesisir. Kehadiran instrumen musik Barat (biola, 

akordeon dan gitar) dalam gejala musik gamat tersebut memunculkan dugaan 

bahwa salah satu sumber pengaruhnya adalah budaya Barat yang awalnya 

diperkenal-kan oleh bangsa Portugis melalui pelaut Melayu sebagai kesenian 

“Bandar.” Di samping itu, terjadinya keserupaan dan perbedaan di antara jenis 

musik gamat di masing-masing daerah budaya. Memunculkan dugaan bahwa 

tradisi sajian musik gamat yang dipengaruhi Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, 

Inggris), dan Islam (Persia, Arab dan Gujarat India), tidak sekedar diterima apa 

adanya di masing-masing daerah budaya. Keserupaan dan perbedaan musikal 

tersebut mengarahkan pada dugaan adanya proses penyesuaian unsur budaya yang 

diterima dari luar ke dalam budaya lokal masing-masing, sehingga dapat 

dipandang sebagai unsur budaya milik sendiri. Seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 
 

Gambar 56. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 17 September 2016) 

 

Gambar 57. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 17 September 2016) 
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Gambar 58. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Padang, 29 Mei 2016) 

 

 
Gambar 59. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Ampang Pulai, Tarusan,  

Pesisir Selatan, 17 Juli 2016)  

 

 

a. Musik Keroncong 

Musik Keroncong disebut juga sebuah ensamble musik kota Bandar 

dengan ciri musikal yang unik dalam menonjolkan permainan alat musik ukulele, 

secara seksional terdiri dari cak dan cuk. Menurut Ganap dalam artikelnya 

“Pengaruh Portugis Pada Musik Keroncong (Portuguese influence to Kroncong 

music)”,  dikatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya musik keroncong di tanah 

air, tak dapat dihindari dari pengaruh musik Portugis yang dimulai semenjak abad 

ke-16. Musik tersebut masih melekat hingga kini ditandai dengan penggunaan 

waditra ukulele dan ekspresi vokalis. Namun musik keroncong juga dikatakan 

sebuah musikal hibrid. Dalam hal ini adalah sebuah  genre musikal dari hasil 

akumalasi berbagai elemen musikal Barat (Portugis dan Belanda) dan non Barat 

(Arab, Afrika, India, China, Occaniasa, Betawi dan Jawa (Victor Ganap, 2006). 



71 
 

Kemudian Ernst Heins juga mengaskan bahwa, terjadinya pengaruh 

berbagai elemen-elemen musikal pada musik keroncong dari berbagai bangsa juga 

didorong dengan kedatangan kapal Portugis ke Nusantara, tidak hanya  membawa 

Portugis bule, tapi juga diikuti oleh ras lain seperti: Afrika, India, Ceylon, dan 

Melayu. Selain dari bangsa Portugis awalnya mereka diambil sebagai budak tapi 

lama kelamaan menjadi keluarga dalam berumah tangga. Mereka menetap 

dilingkungan berbagai pos perdagangan dimana mereka mendirikan keluarga 

baru. Segera mereka menjadi dikenal sebagai Merdeques, Mardicas yang 

kemudian berubah menjadi Mardykers Belanda, yaitu sebuah istilah yang berasal 

dari bahasa Sanskerta (mahardika) (Ernst Heins, 1975: 21-22). 

Sungguhpun masyarakat Portugis yang bermukim di Tugu mereka tidak 

dapat cukup bukti mengklaim sepenuhnya sekelompok keturunan Eropa Portugis. 

Setidaknya dapat dikatakan bahwa nenek moyang mereka adalah budak layanan 

Portugis dengan relatif waktu yang tidak lama Tuan mereka digantikan oleh 

penjajah Belanda. Hal ini dintandai dengan adanya pemukiman Mardika sampai 

saat ini masih dikenal di Ambon (Maluku) dan Tugu (sebuah desa Pesisir di 

Timur laut Jakarta). Secara musikal orang berdarah Portugis dari Tugu-Mardika 

itu sangat ditunjukan dalam musik mereka yaitu musik keroncong yang sampai 

sekarang masih disajikan oleh penduduk keturunan Mardyker asli. Sudah tertanam 

bagi mereka dengan bermain musik keroncong Singers sudah berarti mereka 

melakukan berbagai pertemuan sosial termasuk agama,  bahasa dan musik. 

Kemudian sudah menjadi tradisi dan kebanggan bagi mereka dengan melakukan 

pertunjukan musik keroncong singer yang disajikan pada malam hari dan 

berkumpul di teras depan salah satu rumah milik mereka.  

Secara musikal cikal bakal tumbuhnya musik keroncong adalah  berasal 

dari sejenis musik Portugis yang dikenal degan nyanyian fado. Fado yaitu lagu 

rakyat Portugis dengan sistem nada-nada Arab kecenderungan memakai tangga 

nada minor. Nuangsa tangga nada minor yang diperolehnya juga dipengaruhi oleh 

orang-orang Moor Arab yang pernah menjajah Portugis/Spanyol kurun 711 – 

1492. Kemudian genre musik ini diperkenalkan oleh para pelaut dan budak kapal 

niaga bangsa Portugis ke Nusantara sejak abad ke-16. Mereka dari daratan India 
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(Goa) menuju Malaka. Seiring perjalanan waktu musik tersebut, berkembang 

pertama kalinya di Malaka dan kemudian juga dimainkan oleh para budak-budak 

dari Maluku. Bentuk awal musik ini disebut moresco yaitu sebuah tarian asal 

Spanyol, seperti polka namun agak lamban ritmenya. Kemudian disusun kembali 

oleh Kusbini terkenal dengan judul Keroncong Moresco (Evie Destiana, 2012: 154). 

Kemudian secara historis dari beberapa peneliti menafsirkan bahwa, 

musik Kerocong Tugu termasuk salah satu seni musik tradisi Betawi (Jakarta) 

yang mengesankan dan memiliki unsur irama musik yang kuat pengaruh 

Portugisnya. Pengaruh tersebut diperoleh dan dibawa oleh orang-orang yang kini 

merupakan penduduk Tugu keturunan Portugis. Orang-orang tersebut merupakan 

tawanan-tawanan perang dari daerah-daerah yang diduduki Portugis pada masa 

lalu seperti; Goa, Malabar, Coromandel, Bengal, Arakan, Malaka dan sebagainya 

(Chysanti Arumsari, 2012: 185). 

Unsur Portugis itu dibawa pada abad ke 17 dari pulau Banda ke kampung 

Tugu  di Jakarta dan melahirkan musik Keroncong. Pengaruh Belanda selama tiga 

abad menyebabkan repertoar Keroncong berbahasa Portugis Cristao lenyap, 

digantikan dengan repertoar Hindia Belanda dalam bentuk langgam. Pengaruh 

Jawa pada abad ke-20 melahirkan bentuk Keroncong asli dan langgam Melayu 

dan Jawa. Pengaruh komedi bangsawan melahirkan bentuk stambul sebagai 

antr’acte instrumental yang menjembatani adegan demi adegan. Dalam berbagai 

ragam bentuk musik keroncong saat ini, pengaruh musik Portugis abad ke-16 

dalam bentuk Moresco dapat dikatakan hanya merupakan sebuah mitos, yang di 

Portugal saat ini juga sudah tidak ditemukan lagi (Victor Ganap). 

Selanjutnya di wilayah Tugu Jakarta sudah sejak lama hampir tiga 

setengah abad lamanya, orang-orang keturunan Portugis bercampur dan 

bersosialisasi  dengan suku bangsa lain dan pribumi sperti Belanda, Tionghoa, dan 

Sunda. Keturunan mereka disebut orang “Mestizo”. Di Tugu tempat orang-orang 

tersebut bermukim, sehinggga lahirlah musik keroncong yang kemudian dikenal 

dengan Keroncong Tugu. Keroncong Tugu yang awalnya bersifat hiburan semata, 

mulai terorganisir dengan baik terhitung sejak dibentuknya Orkes Krontjong 

Poesaka Moresco Toegoe pada tahun 1920. Orkes ini bubar pada masa 
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pendudukan Jepang akibat pelarangan Jepang yang menganggap irama musik 

keroncong tugu yang rancak (cepat dan bersemangat), dapat membangkitkan 

semangat pemuda dan memicu pemberontakan. Namun kondisi yang demikian 

relatif tidak lama, kemudian kelompok-kelompok musik tersebut dibentuk 

kembali setelah masa penjajahan Jepang berakhir. Mereka menamainya  sebagai 

kelompok keroncong penerus yaitu Krontjong Toegoe dan Keroncong Tugu 

Cafrinho. Perbedaan kedua kelompok ini hanya terletak pada keluarga yang 

menjadi pimpinan pada kelompok-kelompok tersebut. Krontjong Toegoe 

dipimpin oleh keluarga Michiels sementara Krotjong Toegoe Caprinho dipimpin 

oleh keluarga Quiko. Pada dekade  ini penyebutan Krontjong Toegoe dan 

Keroncong Tugu Caprinho disamakan menajdi Keroncong Tugu saja. 

Kenyataannya sampai saat ini, kedua kelompok tersebut berjalan beriringan dalam 

melestarikan musik Keroncong Tugu di Indoensia (Chysanti Arumsari, 186-187). 

Dengan demikian keberadaan genre musik tersebut, dapat memicu 

tumbuh dan berkembangnya berbagai kelompok musik keroncong di berbagai 

daerah budaya tempatan di tanah air seperti; musik Keroncong Tugu (Betawi 

Jakarta), musik Kerocong Yogyakarta, musik keroncong Semarang, musik 

Keroncong Solo (Surakarta), musik keroncong Surabaya, musik Langgam 

Keroncong Bentara (Bali), musik Keroncong Banjarmasin, musik Keroncong 

Makasar, dan musik Keroncong Ambon, Ternate di Maluku. Pengamatan penulis 

beberapa kelompok musik keroncong juga tumbuh dan berkembang sampai ke 

pulau Sumatera meliputi, Aceh, Medan dan Padang. Secara umum genre musik 

tersebut juga populer pada masa lalu, sungguhpun sekarang sedikit kurang 

diminati oleh para anak muda. Namun di luar Tugu Jakarta secara musikal jenis 

musik genre ini banyak di pengaruhi pula oleh musik-musik tradisi di masing-

masing wilayah budaya tempatan (misalnya; di beberapa wilayah di Jawa pada 

umumnya banyak dipengaruhi oleh musik tradisi gamelan).  
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Gambar 60. Pertunjuikan dalam rangka Pameran Flora Fauna 2014, Group 

Keroncong Tugu Jakarta - Stambul Jampang (Indonesian Heritage).  

(Dokumentasi Group Keroncong Tugu Jakarta, 2014.) 

 

b. Musik Gambang Kromong 

 

Musik gambang kromong adalah termasuk salah satu seni pertunjukan 

masyarakat Betawi yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Musik ini sering 

disajikan pada acara-acara resmi dan pesta rakyat. Menurut Ganap dalam 

artikelnya berjudul: “Konsep Multikultural Dan Etnisitas Pribumi Dalam 

Penelitian Seni”, mengatakan bahwa, pada tahun 1880 kesenian ini sudah 

diperkenalkan kepada masyarakat lokal setempat, dalam bentuk acara serimonial 

sebagai musik penanti tamu kehormatan oleh seorang  tokoh China yang bernama 

Bek (Lurah), di daerah Senen bernama Teng Tjoe (Victor Ganap, 2012: 164).
 
Musik 

ini berakulturasi dengan musik pribumi seperti dikatakan Sukojto dalam 

artikelnya berjudul: “Musik Gambang Kromong Dalam Masyarakat Betawai 

Jakarta”, menjelaskan bahwa, tumbuh dan berkembangnya musik gambang 

kromong dalam masyarakat Betawi juga tidak luput ditopang dari berbagai proses 

interaksi yang terjadi dalam bentuk alkulturasi dengan budaya yang datang. Hal 

ini dapat ditandai dan ditemui dari berbagai alat-alat musik yang digunakan dalam 

ensambel tersebut, seperti; (1) alat musik gesek dan tiup dari China; (2) alat musik 

perkusi, gendang dari Sunda, dan gambang, kromong, kempul, kecrek, serta gong 

dari Jawa. Ensambel musik gambang kromong ini, terdiri dari berbagai alat musik 

meliputi: gambang, kromong, sukong, tehyan, kongahyan, basing/suling, 

ningnong, jutao, kecrek, kempul, dan gong (Sukotjo, 2012: 2). 
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Menurut Phillip, bahwa para pemain dan penonton kesenian gambang 

kromong, adalah orang-orang penduduk masyarakat pinggiran Jakarta seperti 

Bekasi dan Tangerang. Mereka terdiri dari dua kelompok masyarakat yaitu 

peranakan China keturunan, dan pribumi (Betawi) (Phillip Yampolsky, 1990: 1). 

Masyarakat Peranakan China turunan adalah kelompok masyarakat yang 

berdomosili di Jakarta dan sudah sejak lama sekali menjadi bagian dari penduduk 

Jakarta. Sebagai orang pribumi di Jakarta kelompok ini dinamakan dengan 

sebutan orang China Benteng. Masyarakat ini mempunyai mata pencaharian 

sebagai pedagang dan memiliki tingkat kehidupan yang baik, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sebagian besar orang China 

Benteng tinggal di dekat pusat kota dan memiliki taraf kehidupan yang baik, 

sehingga kerapkali mempergunakan musik gambang kromong untuk menghibur 

para tamunya (Sukotjo: 3). 

Kemudian disamping adanya kelompok masyarakat asli Betawi juga ada 

kelompok masyarakat yang disebut sebagai imigran campuran yaitu masyarakat 

yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selama periode kolonial mereka 

dibawa sebagai budak ke Jakarta, sehingga  dari waktu ke waktu kehilangan 

hubungan ke tanah air mereka. Kelompok masyarakat pribumi tersebut, mereka 

hidup di lingkungan yang sama atau saling berdekatan dan berbicara dengan 

menggunakan dialek Betawi sebagai  bahasa utamanya. Pada masa-masa tersebut 

sebagian besar taraf hidup mereka masih termasuk dalam tingkat ekonomi yang 

relatif rendah. Mereka  bekerja sebagai: nelayan, pedagang asongan, pekerja 

pabrik, buruh, driver opelet, dan sebagainya (Phillip Yampolsky: 1). Kepemilikan 

musik gambang kromong dalam masyarakat China Benteng memberikan warna 

baru sebagai budaya masyarakat Betawi. Proses awal ketertarikan masyarakat 

Betawi dengan musik gambang kromong, adalah dengan masuknya lagu phobin 

dan alat-alat musik dalam sentuhan sajiannya. Proses demikian memberikan 

nuangsa tersendiri oleh masyarkatnya, sehingga  orang-orang Betawi sebagai 

pemain gambang kromong mulai tertarik dan mengembangkannya. Begitu juga 

dengan kelestarian musik tersebut, untuk pembinaan sebagai pemain musik 

gambang kromong untuk regenerasi penerus, dapat dilakukan dengan cara 
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transmisi dari para pemain musik senior yang berpengalaman kepada para pemain 

musik yang baru.  Kemudian dengan waktu yang tidak terlalu lama kesenian 

tersebut, menjadi identitas genre musik masyarakat Betawi sampai saat ini 

(Sukotjo: 3).  

Kemudian pada akhir tahun 1960-an munculah gambang kromong 

moderen atau disebut juga dengan gambang kromong pop yang dirintis oleh 

Benyamin, S., penyanyi asli Betawi yang kemudain terkenal sebagai aktor film 

sepanjang akhir hayatnya. Kebanyakan syair lagu-lagu yang dinyanyikan 

bernuangsa gembira (riang jenaka), humor, sindiran, sehingga memunculkan 

warna baru yang kadang-kadang dalam sajian lagunya seakan-akan dialog yang 

dinyanyikan dalam dialek Betawi. Warna baru musik  gambang kromong seperti 

ini juga dipagelarkan pada cara pernikahan penganten sebelum dilakukan seni tari 

dan sebagainya. Begitu juga dengan berbagai upacara atau bentuk-bentuk 

perayaan masyarakat Betawi dalam bentuk teater lenong. Sebelum teater lenong 

dimulai sebagai acara pembuka juga diawali dengan musik gambang kromomg 

dengan menyajikan lagu-lagu lain seperti; pop, dandut dan sejenisnya (Phillip 

Yampolsky: 2). 

Adapun perkembangan alat-alat musik ensamble Gambang kromong 

moderen yang digunakan pada saat ini disamping adanya campuran alat-alat 

musik dari Cina, dan Indonesia, juga menggunakan alat-alat musik Eropa seperti; 

Gitar melodi elektrik, gitar bass elektrik, gitar Hawaii, keyboard, dan beberapa 

alat-alat musik tiup seperti; terompet, klarinet dan saxaphone. Termasuk 

xylophone (gambang) terdiri dari 18 bilah, sistem laras pentatonik, dengan 

wilayah nada 3 ½ oktaf; dan 10 set ketel atau gong kecil (kromong), sistem laras 

penatonik lebih dari 2 oktaf. Ditambah dengan penyanyi laki-laki dan perempuan, 

dengan jumlah yang optimal (Phillip Yampolsky: 2).  

Beberpa contoh bentuk syair lagu gambang kromong yang dinyanyikan 

dalam pesta pernikahan peranakan adalah mengikuti pola klasik yang dinyanyikan 

oleh penyanyi dalam bentuk pantun. Adapun beberapa syair lagu dalam bentuk 

pantun-pantun tersebut dapat terlihat sebagai berikut.  

Gunung Sinur pasinya kuning 
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Tangguk udang airnya dalam 

Bangun Tidur kepala pusing 

Habis begadang Sehari Semalam 

 

Saya heran kereta api 

Begitu panjang tidak kudanya 

Saya heran si jantung hati 

Kalau madang tidak sudahnya 

 

Anak ikan beranak ikan 

Ikan dilaut panjang durinya 

Sanak bukan beraya bukan 

Kenapa baik manis budinya (Phillip Yampolsky: 2). 

 

 

Gambar 61. Mempersembahkan Gambang Kromong Lagu Hujan Gerimis 

Ketamu Undangan. (Dokomentasi Gorup Sinar Betawi Entertainment 2015.)  

 

c. Musik Tanjidor 

Musik Tanjidor merupakan sebuah ensamble musik yang didominasi 

oleh alat-alat musik tiup yang berkembang dan membudaya pada masyarakat 

Betawi. Sungguhpun musik tanjidor dalam bentuk versi yang lain juga 

berkembang diberbagai wilayah  kota pelabuhan  seperti: Padang, Palembang, 

Sambas, dan Makasar. Bebagai media menjelaskan bahwa, keberadaan musik 

tanjidor dalam mengiringi perhelatan atau mengarak pengantin sebagai budaya 

masyarakat Betawi (Batavia) sudah sejak lama berkembang di mulai pada abad 

ke-18. Kemudian dari ciri dan bentuk serta alat-alat musik yang digunakan atau 

disajikan, kelompok ensamble musik Musik Tanjidor sangat kuat mendapat 

pengaruh dari musik Eropa. Jenis musik ini banyak dimainkan di Batavia pada 

abad ke-18 untuk mengiringi perhelatan atau mengarak pengantin. 



78 
 

Pengamen tanjidor marak di Jakarta pada 1960-an. Kebanyakan 

pemainnya merupakan bekas tentara Hindia Belanda dari korps musik. Sebelum 

munculnya pengamen jalanan di era 1990-an, para pengamen tanjidor sudah 

berkeliling dari rumah ke rumah atau dari restoran ke restoran di Jakarta dan 

sekitarnya. Biasanya mereka melakukan kegiatan itu setelah masa panen selesai. 

Sejak lama musik tanjidor akrab dengan perayaan Imlek dan Cap Co Meh (15 hari 

setelah Imlek), kecuali pada masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998) (Djulianto 

Susanto: 2011).
5
 

Ernst Heinz, seorang Musikolog Belanda berpendapat bahwa musik rakyat 

daerah pinggiran itu berasal dari budak belian yang ditugaskan main musik untuk 

majikannya. Mula-mula pemain musik terdiri atas budak dan serdadu. Sesudah 

perbudakan dihapuskan, mereka digantikan pemusik bayaran. Pada mulanya 

mereka memainkan lagu-lagu Eropa karena harus mengiringi pesta dansa, polka, 

mars, lancier, dan lagu-lagu parade. Lambat laun mereka juga mulai memainkan 

lagu-lagu dan irama khas Betawi. 

 

Gambar 62. Dalam acara HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2013 di Central Park 

Jakarta (Dokumentasi Gorup Tanjidor Betawi-Sanggar Yudha Asri, 2013)  

 

d. Musik Ronggeng 

Musik ronggeng adalah sejenis ensamble  musik (akustik) disamping 

nyanyiannya berbentuk pantun sampiran dan isi juga digunakan untuk mengiringi 

tari dengan melibatkan penari laki-laki dan perempuan. Dalam budaya masyarakat 

Melayu musik ronggeng selalu tampil pada acara-acara seperti; resepsi 

perkawinan, panggung terbuka pesta raknyat (pasar malam) dan acara-acara 

                                                           
5
 Djulianto Susanto, “Tanjidor di Batavia” dalam Majalah Arkeologi Indonesia, Jakarta, 

Warta Kota, Kamis, 10 Februari 2011.  
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hiburan lainnya (Musmal, 2010: 81). Genre kesenian ini, termasuk salah satu seni 

pertunjukan hiburan yang melibatkan penonton aktif menari bersama penari 

ronggeng, yang biasanya dibayar melalui kupon atau tiket dengan harga tertentu. 

Lazimnya penyanyi ronggeng dalam pertunjukannya selalu berbalas pantun 

sambil menari bersama mitranya, kemudian disahuti dengan penari laki-laki 

lainnya secara berpasangan. Tari dan musik ronggeng termasuk ke dalam tari 

sosial yang lebih banyak melibatkan perkenalan antara berbagai bangsa. 

Menariknya kesenian ronggeng juga terdapat unsur berbagai budaya mampu 

mewujudkan sebuah kesatuan melalui seni pertunjukan. Dalam hal ini dapat 

ditunjukan dengan tumbuh dan berkembanganya musik ronggeng dengan kuat  

oleh masyarakat Melayu Sumatera Utara, walau awalnya di pandang rendah 

(Muhammad Takari, 2006: 194).  

Tengku Lukman Sinar mengatakan bahwa, beberapa kelompok musik 

dan tari Melayu yang termasuk kesenian raknyat (folklore) dan merupakan 

peralihan antara sesuatu yang tradisional dengan yang moderen. Sebagaimana 

sebelumnya sebagian kesenian tersebut, banyak di pengaruhi Islam yang bersifat 

semi-religius yaitu, umumnya syairnya banyak berisikan pemujaan terhadap Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW (biasanya dipakai untuk mengiringi ratib). 

Kelompok ini menjadi kelompok peralihan, karena ada beberapa alat musik serta 

gerak tarinya yang diambil dari Barat (Portugis) dan alat musik asing seperti 

biola, akordion, harmonium dan lain-lain. Namun yang dimaksud dengan adanya 

unsur pengaruh Portugis tentu bukan saja yang aslinya, tetapi juga pengaruh yang 

diperoleh dari unsur-unsur Afrika, India dan lain-lain. Kebanyakan orang-orang 

Portugis itu datang ke tanah Melayu berasal dari sekitar Lisbon dan propinsi-

propinsi di utara seperti; Minho dan Dauro serta kepulauan di Samudera Atlantik; 

Madeira dan Azores (Tengku Lukman Sinar, 1990: 56-66). 

Kumudian Sinar juga mengatakan bahwa, kebanyakan lagu-lagu Portugis 

yang dinyanyikan dan juga musik-musik Melayu yang dimainkan bersifat 

kegembiraan, halus dan melankolis dalam skala nada dalam bentuk kunci-kunci 

minor dan mayor. Bentuk pantun yang dinyanyikan berbentuk pantun quatrain 

terbagi dalam pasangan bait sajak yang dinyanyikan terdiri atas dua baris atau 
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lebih (kuplet). Terlihat beberapa pantun lagu Melayu seperti; pantun lagu  “Makan 

Sirih” yang mirip dengan pantun nasib lagu “Saudade” dari orang Portugis 

sebagai berikut. 

 “Makanlah sirih ujung-ujungan 

Kuranglah kapur tambahkan ludah 

Nasibku ini untung-untungan 

Sehari senang sebulan sudah”. 

 

 “Nao ha cousa qu mais cheire 

Do que a flor da alfazema 

Nao ha gooto naste mundo 

Que nao renha dar epana” 

(Tidak ada yang lebih harum 

Baunya dari pada bunga lavender 

Tidak ada kesenangan di dunia ini 

Yang tak berakhir dengan kesakitan” (Tengku Lukman Sinar: 60-66). 

 

 

Menyanyikan lagu-lagu Melayu yaitu menghendaki ciri khas tersendiri 

(patah dan gerenek). Jenis seperti ini disebut juga “Lagu Berayun” atau “Lagu 

Berhanyut” karena mengingatkan desau angin laut yang dinyanyikan nelayan 

tatkala membiarkan sampannya dibawa arus air laut/sungai. Beberapa lagu-lagu 

yang terkenal dalam bentuk jenis tersebut ialah, lagu Dondang Sayang (Gunung 

Sayang), lagu Kuala Deli, lagu Makan Sirih dan lagu Damak. Namun untuk 

pembukaan tari hiburan dalam kesenian ronggeng ialah lagu Dondang Sayang 

disebut “Bismillah Lagu” atau lagu pembuka (Tengku Lukman Sinar, 60). 

Secara historis jelas bahwa tumbuh dan berkembangnya musik ronggeng 

sebagai kesenian Melayu Sumatera Utara tak luput dari hasil proses akulturasi 

antara musik Portugis dengan musik Melayu (Muhammad Takari: 194). Seiring 

perjalanan waktu musik tersebut, juga mengalami proses transformasi dari 

berbagai musik sejenis seperti, musik gambus dan musik ghazal  (Musmal: 81). 

Dalam artian tumbuh dan berkembangnya musik ronggeng di Sumatera Utara 

tidak dapat dihindari dari terjadinya proses saling memepengaruhi antar budaya 

seperti; Hindu (Karnatak dan Hindustan), Islam (Persia, Arab, Dan Gujarat India), 

Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris), China, dan berbegai suku 

disekitarnya (Siam, Aceh, Batak, Minagkabau dan Jawa) (Hajizar: 20). 
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Alat-alat musik yang lazim digunakan dalam ensambel musik ronggeng 

terdiri dari: satu buah biola, satu buah akordion, dan dua buah gendang Melayu 

(satu buah gendang anak dan satu buah gendang induk). Secara musikal pada 

dasarnya musik ronggeng merupakan perpaduan cengkok (grenek) Melayu dalam 

tonalitas diatonis. Dalam artian grenek  dalam ekspresi vokal merupakan 

kebebesan bernyanyi dalam bentuk improvisasi dan sesuai dengan karakter pada 

masing-masing individu para penyanyi (Musmal: 81). 

 

Gambar 63. (Foto: Dokumentasi Martarosa, Yogyakarta, 2016) 

 

Gambar 64. (Foto Dokumentasi:Martarosa, Yogyakarta, 2016) 

e. Musik Ghazal 

Secara umum musik Melayu Riau ditinjau dari unsur-unsur serta variasi-

variasi musikal yang menyertainya, merupakan adanya pengaruh kebudayaan 

Arab, Persia, India dan Barat. Peninggalan budaya tersebut dapat dicermati 

dengan berkembangnya seni suara yang dikenal dengan: berzikir, bersenandung, 

berdendang, berkoba, berhikayat, bersyair, berpantun, berandai, bergenggong, 

dan bersuling. Irama dalam nyanyian ini terdiri dari: rentak joget, rentak mak 

inang, rentak Melayu, rentak nobat, rentak gazal dan sebagainya. Jenis dan judul 

lagu yang disajikan terdiri dari: lagu pulut hitam, tudung periuk, dondang sayang, 
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cik siti, lancangkuning, dan sebagainya. Kemudian sebagai pertanda adanya 

pengaruh Barat (Portugis), terlihat dari berbagai jenis-jenis  musik Melayu yang 

disajikannya, selalu ada ditemukan penggunaan alat musik biola dalam 

pertunjukannya (DPDK, 1982: 177-178).
6
 

Menurut Ismail Hamid, sebagaimana juga dikutip oleh Asri (Asri: 115).
7
 

dalam buku berjudul. ”Masyarakat dan Budaya Melayu” bahwa, Ghazal adalah 

sejenis puisi Arab yang berisikan kisah-kisah percintaan. Begitu kuatnya pengaruh 

Persia dan Romawi, maka pada zaman Umaiyah ghazal ini berkembang  dari 

bentuk puisi menjadi nyanyian-nyanyian serta ditambahi dengan musik pengiring. 

Tokoh ghazal yang terkenal pada masa itu adalah bernama Umar bin Ruba’ah. 

Sebelumnya, disamping nyanyian-nyanyian ghazal ini berkembang di Persia dan 

India, maka dari India ini pulalah nyanyian-nyanyian Ghazal dibawa ke alam 

Melayu dan diterima sebagai salah satu rentak lagu-lagu asli dalam budaya 

masyarakat Melayun (Ismail Hamid, 1991: 164).
8
  

Menurut Siti Rohaya, seorang pecinta seni ghazal Melayu Johor Malaysia 

mengungkapkan, bahwa kesenian ghazal adalah berasal dari tanah Arab yang 

disebut musik “gamat” yang artinya riuh-rendah. Pada akhir abad ke 19 kerajaan 

Johor sudah mulai menjalin hubungan erat dengan kerajaan Riau Lingga. 

Beberapa orang dari golongan bangsawan tersebut, sering berulang-alik ke Riau 

Lingga. Oleh karena beberapa diantara mereka di Riau Lingga sudah mendahului 

mempelajari alat-alat musik ghazal, maka para pengunjung yang datang dari Johor 

tersebut, sering disuguhkan dengan musik tersebut sebagai hiburannya. Tak lama 

kemudian musik ini juga diperkenalkannya oleh pemusik Riau Lingga  kepada 

pembesar-pembesar Istana Sultan Johor yang pada ketika itu berada di Teluk 

Belanga, Singapura. Pada akhirnya kesenian ini mendapat perhatian pula oleh 

                                                           
6
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1982, Sejarah Daerah Riau, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan 

Daerah), hal. 177-178. 

  
7
 Lihat artikel Asri, “Musik Melayu Ghazal Riau Dalam Kajian Estetika” Dalam Jurnal 

Ekspresi Seni LPPMPP ISI Padangpanjang, Volume 17, No. 1, Juni 2015 (Padanpanjang: ISI 

Padangpanajang, 2015), 115. 
8
 Ismail Hamid, Masyarakat dan Budaya Melayu (Malaysia-Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia-Kuala Lumpur, 1991), 164. 
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Sultan Johor, sehingga menjadi budaya di Istana dan berkembang pula  

dikalangan raknyat jelata dengan cepat dan pesat.
9
  

Keterangan yang sama berikutnya menurut “Laman Resmi Jabatan 

Kebudayaan Kesenian Malaysia” juga dijelaskan bahwa musik ghazal pada 

awalnya tetap dikenal juga sebagai "gamat" yang yang artinya riuh-rendah. 

Sungguhpun pada saat ini musik ghazal Melayu lebih dikenal sebagai musik 

ghazal Johor. Namun perlu diketahui bahwa irama ghazal mulanya berkembang 

adalah di istana-istana Riau-Lingga. Adapun beberapa alat-alat musik yang 

digunakan terdiri dari; harmonium, satu set tabla, gambus, violin, gitar, marakas 

dan tambourin.
10

 

Selanjutnya perkembangan seni musik ghazal di negeri Johor sering 

dikaitkan dengan nama Allahyarham Datuak Bentara Luar, dan Mohd. Salleh Bin 

Perang. Pada saat membuka daerah-daerah baru di Johor, Datuk Bentara turut 

juga memperkenalkan seni musik ghazal kepada masyarakat setempat. Begitu 

juga para pembesar-pembesar yang lain juga ikut turut memperkenalkan musik 

tersebut seperti: Ungku Ahmad Bin Mohd. Khalid (Ungku Chik), Ungku 

Muhammed Bin Mohd Khalid, Ungku Sulaiman Bin Daud, Ungku Abdul Aziz 

Bin Abdul Majid, dan encik Dapat. Namun tak kalah menariknya juga  dengan 

munculnya Haji Musa Bin Yusof, lebih dikenal dipanggil dengan Pak Lomak. 

Diketahui Pak Lomak adalah cucu dari Datok Bentara Luar, juga dikenal sebagai 

seorang anak yang lahir ditengah-tengah keluarga yang mencintai seni musik 

ghazal. Pak Lomak tidak dapat memisahkan diri dari musik ghazal, karena terlihat 

pakar dan sangat menguasai kesenian tersebut. Pertunjukan musik ghazal ini 

disamping di sajikan di Istana juga dimainkan di rumah-rumah penghulu serta 

pada hari-hari keramaian tertentu.
11

 

Keberadaan Pak Lomak sebagai Bapak ghazal kesenian Melayu Johor 

sangat dikenali oleh masyarkat pecintanya. Pak Lomak pada masanya, disamping 

                                                           
9
 Siti Rohaya, “Musik Ghazal Johor” di muat Tanggal 30 Sepetember 2010 di 

http://ghazal-smp2252.blogspot.co.id/2010/09/ghazal-johor.html, diakses tanggal 15 April 2016. 
10

 Laman Resmi Jabatan Kebudayaan Kesenian Malaysia, 

http://www.jkkn.gov.my/ms/ghazal-0,  diakses pada tanggal 19 April 2016. 
11

 Siti Rohaya. 
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terkenal sebagai pemain alat musik harmonium juga sangat pandai bernyanyi 

lagu-lagu ghazal. Pak Lomak bernyanyi dalam bahasa urdu yaitu bahasa resmi 

orang-orang kawasan Timur India. Berhubung bahasa Urdu kurang populer oleh 

masyarakat Melayu Johor, maka mulailah Pak Lomak menterjemahkan lagu-lagu 

ghazal dari bahasa Urdu ke bahasa Melayu. Pada saat itu pulalah musik ghazal 

mulai berkembang pada masyarakat Melayu Johor. Lagu ciptaannya yang terkenal 

sampai saat ini adalah Sri Mersing, lagu ini pertama kalinya dinyanyikan pada 

tahun 1925 di Singapura. Latar belakang ide penciptaan lagu ini muncul, 

disebabkan Pak Lomak pernah tinggal di daerah Mersing selama satu tahun 

(1923-1924).
12

 

Kemudian musik ghazal Melayu Johor terus berkembang dengan beberapa 

perubahan yang dilakukan seperti, tambahan alat-alat musik serta banyaknya 

penyanyi baru yang muncul dari hasil didikan Pak lomak. Lagu-lagu baru sudah 

mulai banyak bermunculan pada tahun 30-an, dan pengaruh India sudah mulai 

berkurang kecuali penggunaan alat musik seperti harmonium dan tabla tetap 

dimainkan. Begitu juga lagu-lagu India yang biasa dinyanyikan hanya tinggal 

beberapa lagu tertentu saja yang masih ada unsur-unsur pengaruh India. Musik 

ghazal Melayu Johor terus diminati oleh masyarakat pecintanya hingga tahun 60-

an dan berkembang sampai ke Singapura. Tidak hanya itu beberapa group ghazal 

juga banyak bermunculan termasuk penyanyi-penyanyi terkenal sperti: Ahmad 

Jusoh, Hamzah Dolmat, Rosian Chik, dan kamariah noor. Akhirnya Pak Lomak 

telah berpulang kerahmatullah pada hari Selasa, 27 juni 1960, jam 23.20. 

Sekarang tinggal kenangan, sebagai tanda jasa dan sumbanganngya dalam 

mengembangkan musik ghazal, maka pemerintahan Kerjaan negeri Johor Darul 

Ta’zim mewujudkan piala Pak Lomak, sebagai piala rebutan pertandingan musik 

ghazal kebangsaan Johor  mulai tahun 1998 yang diselenggarakan oleh Yayasan 

Warisan Johor.
13

 

Salah satu dari budaya masyarakat melayu tersebut, adalah musik ghazal 

juga tumbuh dan berkembang diberbagai wilayah di kepulauan Kepulauan Riau  

                                                           
12

 Siti Rohaya. 
13

 Siti Rohaya. 
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meliputi: Tanjung Batu, Tanjung Balai, Pulau Penyengat, Moro, dan Pulau Batam. 

Awalnya musik ghazal juga juga dikatakan merupakan musik tradisional Arab 

yang kemudian menyebar ke beberapa negara lain seperti: Mesir, Syria, Parsi, dan 

Turki. Kemudian kesenian ini menyebar sampai ke India, Malaysia dan 

berkembang di Negeri Johor Darul Takzim pada abad ke-19.
14

  

Kemudian Asri menjelaskan bahwa musik Ghazal Melayu yang bergaya 

Hindustan itu juga disebut musik gamat. Adapun alat musik yang dipakai terdiri 

dari: Syarenggi, Sitar, Harmonium dan tabla. Awalnya orang Melayu tertarik pada 

musik ini, disebabkan adanya syair-syair lagu yang  berhubungan dengan unsur 

keagamaan yang isinya memuji kebesaran Nabi Muhammad, serta berupa 

nasehat-nasehat dan sebagainya.
15

  

Pada dekade terakhir ini, musik ghazal di daerah Kepulauan Riau 

mengalami perubahan bentuk menjadi musik popular. Proses ini terjadi dengan 

cara menggantikan alat musik Hindustan yang awalnya dimainkan melalui alat 

musik  syarenggi dan  sitar, kemudian ditukar dengan biola dan gambus. Untuk 

alat musik yang lain seperti, alat musik harmonium dan tabla tetap bertahan 

bahkan ditambahkan dengan gitar. Kemauan untuk melakukan perubahan tersebut 

muncul dari para pelaku seni Istana Raja masyarakat Melayu Riau baik pada 

tingkat kabupaten kota maupun tingkat desa termasuk para pelaku seni Pulau 

Penyengat. Dalam bentuk kreatifitas yang lain, sebagaimana materi sajian musik 

Melayu ghazal yang biasanya hanya memainkan lagu-lagu Melayu asli saja, 

sekarang lagu-lagu tersebut sudah mulai pula diarransemen dalam bentuk baru. 

Termasuk berbagai lagu-lagu rakyat yang selama ini belum dijadikan materi 

dalam iringan musik tersebut.
16

 

Musmal menjelaskan bahwa, musik ghazal adalah sejenis musik yang 

mengiringi nyanyian-nyanyian sebagai melodi pokok utama vokal, berbentuk 

pantun yang terdiri dari sampiran dan isi dengan ciri temanya bernuangsa cinta 

kasih (love song). Instrumen musik tersebut terdiri dari: biola, harmonium, 
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 Informasi dikutip melalui Dokumenatsi Ghazal Johor dalam bentuk VCD, Yayasan 

Warisan Johor. 
15

 Asri, 104. 
16

 Asri, 105. 
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gambus, gitar akustik, tabla, gendang Melayu dan vokal sebagai pembawa melodi 

utama.
17

  

 

Gambar 65. (Foto: Dokumentasi Group Musik Ghazal Dendang 

Serumpun Pimpinan Bpk. Agus Salim Tanjung Batu KEPRI, 2015) 

 

 

Gambar 66. (Foto: Dokumentasi Group Musik Ghazal Dendang 

Serumpun Pimpinan Bpk. Agus Salim Tanjung Batu KEPRI, 2015) 

 

f. Musik Dondang Sayang 

Musik dondang sayang adalah sejenis nyanyian berbalas pantun yang 

tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Melaka. Musik dondang sayang 

merupakan musik kebanggan masyarakat Melaka, selalu disajikan dalam acara-

acara serimonial adat masyarakatnya, termasuk dalam  memperkenalkan Melaka 

sebagai Kota Bandar yang bersejarah kepada masyarakat yang datang 

mengunjunginya. Begitu juga dengan nyanyian joget lambak yang disajikannya, 

kedua jenis musik ini hubungannya sangat kuat, seperti kapur dengan sirih yang 

                                                           
17

 Musmal, Gambus Citra Budaya Bangsa (Yogyakarta: Media Kreativa, 2010), 2.  
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sudah lama menjadi budaya masyarakat Melaka.
18

 Dalam artian kedua jenis musik 

ini tidak dapat dipisahkan, sebagimana lazimnya bentuk irama-irama musik 

Melayu yang selalu disajikan bercirikan langgam dan joget.  

Dondang sayang juga disebut sebuah nyanyian perantaraan (pembuka), 

dimana bentuk pertunjukannya diiringi oleh permainan alat-alat musik Melayu 

asli dan moderen. Nyanyian dondang sayang akan didengar dengan penuh minat 

oleh penikmatnya, tentu  tidak luput  dari kemampuan atau kebolehan serta 

kecakapan para penyanyinya dalam berpantun spontan pada suasana pertunjukan 

yang sedang berlangsung. Alat-alat musik yang mengiringi nyanyian dondang 

sayang terdiri dari; sebuah biola, sebuah gong dan dua atau tiga buah rebana yaitu 

rebana kompang atau rebana keras. Irama gesekan biola dapat dianggap sebagai 

pembuka dan pengiring utama lagu atau nyanyian. Sementara tingkah pukulan 

rebana yang diselingi dengan paluan gong merupakan variasi musik iringan dalam 

menentukan aksentuasi dalam beberbagai jenis tempo irama lagu yang akan 

dimainkan.
19

 

Salah satu contoh pantun-pantun dondang sayang yang dinyanyikan oleh 

ibu-ibu di Melaka dalam menidurkan anak-anak mereka dijelaskan sebagai 

berikut: 

Kalau nak gugur gugurlah nangka 

Jangan terhempas si putik pauh; 

Kalau nak tidur tidurlah mata, 

Jangan dikenang orang yang jauh. 

 

Sorong papan tarik papan 

Buah kuranji dalam perahu; 

Suruh makan engkau makan 

Suruh mengaji engkau tak tahu. 

 

Rumah keci tiang seribu 

Rumah besar tiang sebatang; 

Masa kecil ditimang ibu 
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 Ahmad Usop, “Dondang Sayang Seni Tradisi Melaka” Dalam “Media Dan Seni 

Warisan Melayu Serumpun Dalam Gendang Nusantara” (Kuala Lumpur: Jabatan Pengkajian 

Media Universitas Malaya, 2000), 8. 
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Sudah besar ditimang gelombang.
20

 

 

Jelas lagu dan pantun itu sudah didendangkan pada anak-anak sejak kecil bahkan 

dari bayi. Pantun yang dinyanyikan itu sudah merupakan pembentukan jiwa dan 

ahklah semenjak kecil. Dalam artian masyarakat Melayu Melaka begitu fanatik 

dengan dodang sayang, sungguhpun dari golongan apapun, baik anak-anak, 

maupunorang dewasa, baik masyarakat Bandar maupun desa, baik golongan 

orang berada maupun orang biasa di Melaka penduduknya boleh menyanyikan 

patun dan menegtahui melodi dan iramanya, sungguhpun mereka tidak terlalu 

pandai bernyanyi.
21

  

Musik dondang sayang dipercayai muncul di Melaka dimulai pada 

zaman Kesultanan Melayu Melaka pada kurun ke 15 Masehi. Musik dondang 

sayang sudah membudaya dalam masyarakat Melayu lebih kurang 500 tahun 

lamanya. Jarak waktu yang sekian lama itu, dari berbagai hal yang telah dilalui, 

wajar perkembangan yang terjadi sepanjang usianya, menjadikannya mempunyai 

nilai-nilai keklasikan. Musik dondang sayang sangat dinamis dan liberal, 

masyarakat dan para pelaku seninya siap menerima perubahan yang 

mempengaruhinya sepanjang tidak bertentangan dengan bentuk-bentuk lagu-lagu 

Melayu asli yang telah mentradisi sebelumnya. Kemudian juga disebutkan bahwa 

musik dondang sayang tidak saja mampu menerima nyanyian yang berubah dari 

gaya asalnya, malah boleh diubah sesuai dengan gaya pertunjukannya. Termasuk 

perkembangan alat-alat musik dan  bentuk-bentuk irama atau rentak-rentak yang 

lain yang mampu merubah suasana pertunjukan dodang sayang seperti: rentak 

ghazal cepat, rentak inang, dan rentak zapin.
22

 

Teramati alat-alat musik pertunjukan dondang sayang yang berkembang 

pada saat ini, sebagaima sebelumnya hanya diiringi oleh alat-alat musik seperti; 

biola, gong dan rebana. Pada saat ini alat-alat musik itu sudah ditambah pula 

dengan alat-alat musik lainnya seperti: akordion dan gendang. Alat-alat musik ini 

merupakan sebuah simbolis yang mencernakan satu sejarah kegemilangan negeri 
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Melaka pada masa dahulu. Begitu juga dengan musik dondang sayang dengan 

sudah begitu lamanya membudaya pada masyarakat Melaka kurang lebih 500 

tahun yang lalu, sehingga dapat diprediksi pula bahwa, munculnya alat-alat musik 

ditenga-tengah masyarakatnya  seperti: rebana berasal dari Timur Tengah, biola 

berasal dari Portugis, dan gong berasal dari warisan pedagang Cina. 

Penggabungan dari berbagai alat-alat musik ini merupakan sejarah pula lahirnya 

peralatan musik dalam dondang sayang. Bagaimanapun, alat musik yang penting 

ialah biola, rebana, gong atau tetawak. Sementara alat tambahan sesuai perjalanan 

waktu dan perkembangannya maka ditambahkan pula dengan alat musik seperti, 

akordion dan gendang. 

 

 

Gambar 67. Persembahan dari Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka di 

Dewan Filhrmonik KLCC pd 16  Sept 2013. (Foto: Dokumentasi Persatuan 

Dondang Sayang Negeri Melaka, 21 Sep  2013.) 
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Gambar 68. Persembahan dari Persatuan Dondang Sayang Negeri Melaka di 

Dewan Filhrmonik KLCC pd 16  Sept 2013. (Foto: Dokumentasi Persatuan 

Dondang Sayang Negeri Melaka, 21 Sep  2013.) 

 

g. Musik dan Tari Balanse Madam 

Musik tari Balanse Madam adalah sebuah musik iringan tari yang 

bercirikan irama Mars, yang terdiri dari beberapa sajian alat musik meliputi: 

tambur, set drum, simbal, biola, akordion dan alat musik tiup. Tari Balanse 

Madam merupakan budaya masyarakat Nias yang secara turun-temurun sudah 

sejak lama berkembang di kota Padang dan sekarang masih dapat dilestarikan. 

Indrayuda mengungkapkan bahwa, tari Balanse Madam adalah milik masyarakat 

Nias Kota Padang yang merupakan tari tradisional yang tumbuh dan berkembang 

di Seberang Palinggam Kota Padang.Tari tersebut merupakan sebuah kesenian 

peninggalan budaya lama masyarakat Nias di Seberang Palinggam Kota Padang 

yang telah ditransmisikan secara turun temurun.
23

  

Menurut Anatona bahwa, tari Balanse Madam adalah bagian dari musik 

gamat. Sebagaimana seluruh proses tari yang disajikan selalu diiringi oleh 

instrumen musik gamat dan pada setiap kali penampilan musik gamat  juga selalu 

diikuti oleh tarian balanse Madam. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat Nias 

kota Padang, sebagaimna penampilan musik gamat berlangsung biasanya 

dilakukan pada malam hari antara pulul 20.00/04.00 pagi, maka tari Balanse 

Madam ditampilkan sekitar pukul 23.00 s/d 01.00 malam menjelang pagi. Namun 

memasuki tahun 1970an, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan jadwal 

pertunjukan yang dibatasi hingga sekitar jam 02.00 malam.
24

 

Tumbuh dan berkembanganya tari Balanse Madam dan musik gamat di 

Kota Padang, tidak terlepas dari kehadiran bangsa Portugis dengan misi 

perdagangannya ke pantai Barat Pulau Sumatera pada abad ke-16.
25

 Sebagaimana 

dulunya banyak para pedagang Eropa menggunakan kapal laut dan singgah 
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berlabuh di pelabuhan Muaro Padang. Proses interaksi ini terjadi sebelum 

beroperasinya pelabuhan laut Teluk Bayur (Emma Haven) pada tahun 1879, maka 

pelabuhan Muaro Padang memegang peranan penting bagi lalu litas pelayaran di 

Pantai Barat Sumatera.
26

 Pada saat itu Padang hanya merupakan perkampungan 

tradisional yang kalah ramainya dibanding Tiku dan Pariaman. Padang sebagai 

kampung pada waktu itu, baru mulai ramai penduduknya sejak orang-orang 

Portugis dan Aceh berdatangan untuk berdagang. Bersamaan dengan hal tersebut, 

berdatangan pulalah penduduk imigran dari pulau Nias untuk bekerja sebagai 

buruh atau pembantu di pelabuhan dengan bangsa Portugis. Kedatangan orang-

orang Nias ini adalah dibawa oleh para pedagang China dari Pulau Nias ke 

Sumatera Barat pada abad ke-16. Mereka ditempatkan disamping lebih banyak di 

kota Padang (Muara), juga ditempatkan di berbagai wilayah sekitarnya seperti; 

Pariaman, Pasar Usang dan Muara Sakai Pesisir Selatan.
27

  

Kemudian dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh Anatona 

mengungkapkan bahwa, tari Balanse Madam berasal dari Portugis dan Spanyol. 

Pendapat ini didasari atas dua hal; (1) berdasarkan istilah kata Balanse Madam 

diduga berasalal dari Portugis; (2) corak dan gaya tari serta bahasa komando yang 

digunakan dalam tari Balanse Madam  juga mengekspresikan gaya Eropa. 

Kemudian juga diungkapkan bahwa, dalam peran sebagai pemusik Balanse 

Madam, mereka biasanya selalu membentuk sebuah jalinan ikatan dalam proses 

keberlansungan untuk bermain musik dan tari Balanse Madam yang disebut 

dengan “kongsi”. Sebelum kemerdekaan kampung-kampung “kongsi” pusat tari 

Balanse Madam tersebut meliputi: kampung Nias, dan Pasar Miskin. Kemudian 

memasuki periode kemerdekaan yaitu berlokasi di sepanjang rangkaian 

perbukitan Gunung Padang  seperti; Kampung  Batu, Bukit Lubuk, Bukit Karan, 

Bukit Datar, Bukit Air Manis, Bukit Gado-Gado, dan Teluk Bayur. Selain 

kawasan Kota Padang wilayah “kongsi” Balanse Madam juga terdapat di 
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kampung-kampung lainnya seperti; Kurao, Rimbo Panjang Kenagarian Koto 

Tangah, dan Tanjungbasung Kenagarian Batang Anai, Sungai Buluh.
28

 

 

E. Apropriasi Musikal Dalam Bentuk dan Struktur Musik Gamat.  

 
Mengulang kembali apa yang dikatakan James 0. Young tentang 

apropriasi bahwa, bentuk-bentuk  apropriasi musikal yang dimaksud terdiri dari 

dua kegiatan. Pertama, perampasan konten artistik oleh individu, maksudnya 

seniman yang menganggap diri mereka terlibat lansung dalam produksi karya 

(atau pertunjukan) berharga sebagai objek pengalaman estetis. Konten artistik 

dapat mencakup karya lengkap (seperti ketika seorang musisi melalukan kreatifiti 

komposisi dari budaya lain) atau elemen artistik. Adapun unsur-unsur artistik 

yang dimaksud adalah meliputi: gaya, plot, tema musik, motif, genre dan materi 

serupa lainnya. Kedua, sebaliknya dapat digambarkan sebagai blok bangunan 

karya seni. Dalam artian bahwa kedua kegiatan ini menyangkut individu dengan 

item yang tepat mereka anggap sebagai karya seni, yaitu benda berharga sebagai 

objek estetika. Namun dari beberapa unsur-unsur artistik yang diuraikan di atas, 

dalam analisis apropriasi musikal dalam musik gamat hanya dibutuhkan empat 

unsur yaitu, gaya, tema musik, motif dan genre. Secara musikal, unsur artistik 

terutama berkaitan dengan gaya, Young secara elementer belum menjelaskan 

dengan rinci. Menurut The Facts On File Dictionary of Music secara musikal 

istilah gaya pada musik dapat digunakan bagi komposer untuk memperlakukan  

berbagai elemen musikal dalam membentuk komposisi musik secara keseluruhan 

meliputi; melodi, ritme, harmoni, instrumentasi, dan juga cara pemain dalam 

menyajikan komposisi musik.
29

  

Selanjutnya disamping penjelasan tentang apropriasi musikal yang terjadi 

dalam bentuk dan struktur musik gamat, juga dilakukan pula kajian analisis 
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dengan memakai kosep-konsep artistik (ornamentasi) dalam bentuk teknik 

permainan musik. Konsep-konsep tersebut dalam musik gamat secara tradisi 

disajikan dalam bentuk permainan garitiak
30

 dan gayo.
31

 Secara musikal 

permainan garitiak dalam musik gamat adalah ditujukan khusus untuk istrumen 

biola dan akordion, sedangkan untuk permainan gayo ditujukan untuk musik 

vokal.  

Jenis irama lagu-lagu gamat dalam penyajiannya terdiri dari dua bentuk 

yaitu irama langgam dan joget. Namun berikut satu lagu gamat dipilih untuk 

contoh sebagai kajian analisis dalam bentuk apropriasi musikal berjudul lagu 

gamat Ratok Dagang berirama langgam. 

1. Gaya 

Gaya yang dimaksud adalah menjelaskan terjadinya apropriasi musikal 

dalam bentuk dan struktur musik gamat dengan judul lagu Ratok Dagang Cip. 

NN.  Secara musikal dari lima unsur musik yang diuraikan di atas, dalam analisis 

ini hanya dipakai  empat unsur musik meliputi: melodi, harmoni, instrumentasi, 

dan juga cara pemain dalam menyajikan komposisi musik. Secara musikal 

masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Melodi 

Melodi merupakan  sekelompok nada musik yang dibunyikan satu demi 

satu, umumnya memiliki karakteristik ritme dan bentuk musik.
32

 Bentuk dan 

struktur lagu gamat Ratok Dagang terdiri dari: (1) melodi bagian introduksi 

(pengantar): (2) melodi lagu pokok bentuk A terdiri dari dua bagian bentuk a dan 

bentuk a’ dan ; (3) melodi lagu pokok bentuk B.  Struktur penyajiannya dilakukan 

pengulangan secara keseluruhan yaitu kembali ke awal introduksi dalam hal ini, 

melodi introduksi difungsikan sebagai melodi interlud, sedangkan counter melodi 

pada bagian akhir lagu pokok B difungsikan sebagai coda. Bentuk dan struktur 

lagu gamat berjudul Ratok Dagang dapat terlihat pada contoh berikut.  

 

 

                                                           
30 Pengertian gatirtiak lihat pada halaman…. 
31 Pengertian gayo lihat pada halaman…. 

32 Christine Ammer, 237. 
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 Gambar 69. 

 

a.1. Bentuk dan struktur melodi bagian introduksi  

Bentuk dan struktur melodi introduksi lagu gamat yang berjudul Ratok 

Dagang merupakan, satu bagian kecil dalam bentuk kalimat musik terdiri dari 

satu frase antecedent dan satu frase consequent dengan jumlah sembilan birama. 

Struktur melodi dimulai dari nada d sebagai tonika dalam tangganada  mayor 

kemudian di akhiri dengan nada b  sebagai nada ke enam.  Adapun bentuk 

apropriasi musikal yang terjadi pada melodi introduduksi, proses pembentukannya 

dapat ditandai dengan adanya penggunaan sistem tangga nada diatonis Barat dan 

Arab. Kemudian dipadukan dengan ornamentasi musik tradisi Pesisir 

Minangkabau dalam bentuk garitiak. Hal ini dapat terlihat pada contoh notasi 

melodi introduksi sebagai berikut.  

 
Notasi 5. 

 

(a) Selanjutnya pada penandaan tanda kunci G dimulai dari birama satu sampai 

dengan birama sembilan sengaja diberi tanda kurung dan tanda birama. 

Semestinya  tidak demikian karena di mainkan secara bebas (free meter) 

dalam bentuk solo biola.  Namun tujuannya adalah untuk memudahkan 

dalam melakukan analisis musik. Diamati dari bentuk melodi pada melodi 

introduksi dengan sistem nada yang digunakan diprediksi terjadinya gejala 

apropriasi musikal dari sistem nada Barat dan Arab. Hal ini ditandai pada 
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pemakaian sistem nada diatonis dalam bentuk tangga nada D mayor dengan 

ciri menaikan nada ke enam setengah (la  menjadi le).  

(a1) Birama satu pada ketukan ke tiga sampai dengan birama tujuh ketukan 

pertama merupakan sebuah bentuk frase antecedent pada melodi bagian 

introduksi. Bentuk frase antecedent ini secara tidak langsung merupakan 

bentuk apropriasi musikal dari sistem nada Barat, kemudian di padukan 

dengan ornamen musik tradisi Pesisir Minangkabau dalam bentuk garitiak. 

(a2) Birama satu dimulai pada ketukan ke tiga sampai dengan birama ke tiga pada 

ketukan ke empat yang beraksen merupakan sebuah bentuk figur yang 

terkandung dalam rangkaian melodi frase antecedent. Figur dapat diartikan 

sebagai kelompok kecil dari bagian motif tertentu, apakah itu terjadi pada 

jalur melodi atau pada bagian musik iringan.
33

 Proses apropriasi musikal 

yang terkandung dalam bentuk figur tersebut, proses pembentukannya sama 

dengan bentuk (a1). Namun perwujudan musikalnya dipadukan dengan 

bentuk ornamen nada hias dalam bentuk garitiak. 

(a3) Birama tiga dimulai pada ketukan ke empat  tidak beraksen sampai dengan 

birama lima ketukan ke empat beraksen merupakan bentuk figur pertama 

yang dikembangkan dalam bentuk variasi, sehinnga menjadi bentuk figur ke 

dua dalam melodi bagian introduksi. Proses apropriasi musikal yang 

terkandung dalam bentuk figur ke dua ini, proses pembentukannya adalah 

sama dengan figur yang terdapat pada (a1). Namun bentuk-bentuk variasi 

yang dikembangkan juga diapropriasi dari teknik pengembangan musik 

Barat. Kemudian bentuk musikal yang terkandung pada bentuk figur ke dua 

juga menonjolkan bentuk ornamen yang lazim ditemui pada musik tradisi 

Pesisir Minangkabau dalam bentuk triller terbalik. Dalam artian  

menyerupai triller musik Barat tetapi dengan arah nada terdekat  ke bawah 

dalam bentuk garitiak. Triller adalah istilah untuk sebuah hiasan musik 

terdiri dari pergantian cepat antara  nada pokok dan nada tetangga atas 

                                                           
33 Paul Fontaine, Basic Formal Structures In Music (New York: Appleton-

Century-Crofts, 1967), 1. 
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(sesuai dengan kedudukan dalam tangga nada yang bersangkutan).
34

 Dalam 

hal ini pengertian triller pada paraktek musikal musik gamat tidak murni 

sama tetapi meyerupai. secara terbalik mengarah ke wilayah nada bawah 

bukan ke wilayah nada atas. 

 

 

(b) Birama tujuh dimulai pada ketukan ke dua sampai dengan birama sembilan 

pada ketukan ke tiga merupakan sebuah bentuk frase consequent. Proses 

apropriasi musikal yang terjadi pada frase consequent juga sama dengan frase 

antecedent,  kemudian di padukan dengan bentuk ornamen-ornamen musik 

tradisi Pesisir Minangkabau dalam bentuk garitiak. 

(b1) Birama tujuh dimulai pada ketukan ke dua tidak beraksen sampai dengan 

birama delapan pada ketukan kedua beraksen merupakan bentuk figur pada 

frase consequent, dalam bentuk apropriasi musikal dari sistem nada Barat.  

(b2) Birama delapan dimulai pada ketukan ke dua tidak beraksen sampai dengan 

birama sembilan pada ketukan ke tiga merupakan bentuk figur kedua dalam 

bentuk apropriasi musikal dari sistem nada Barat dan Arab. Pengaruh sistem 

nada Arab seperti terlihat pada notasi di atas ditunjukan pada nada ke enam 

dari tangga nada yang digunakan naik setengah (nada la menjadi le). Sistem 

nada seperti ini lazim ditemukan pada musik-musik tradisi masyarakat 

Pesisir Minangkabau dalam bentuk garitiak. Dalam artian bentuk 

ornamentasi yang dimaksud adalah menyerupai triller dengan menggunakan 

nada-nada terdekat secara terbalik. 

a.2. Bentuk dan struktur melodi lagu pokok bagian A-A’  

Bentuk dan struktur melodi lagu pokok bagian A, lagu gamat yang 

berjudul Ratok Dagang merupakan bentuk lagu dua bagian terdiri bagian A dan 

A’. Bagian A terdiri dari sepuluh  birama dan bagian A’ terdiri dari sebelas 

birama. Struktur kalimat musik bagian A dan A’ masing-masing terdiri dari satu 

frase antecedent dan satu frase consequent. Kedua bagian tersebut bentuk dan 

struktur melodinya sama-sama dimulai dari nada d sebagai tonika dan di akhiri 

                                                           
34 Karl-Edmund Prier, SJ., 220. 
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dengan nada e yaitu nada ke dua dari tonika dalam tangganada d mayor. Bentuk 

apropriasi musikal yang terjadi pada melodi lagu pokok bagian A dan A’, dapat 

ditandai dengan  adanya penggunaan sistem tangga nada diatonis Barat dan Arab. 

Kemudian dipadukan dengan ornamentasi musik tradisi Pesisir Minangkabau 

dalam bentuk gayo melalui teknik vibrato. Analisis bentuk dan struktur melodi 

lagu pokok bagian A dapat terlihat pada urutan tanda sebagai berikut. 

 
 

 
Notasi 6. 

(a) Birama sembilan dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

tigapuluh ketukan ke tiga bentuk dan struktur musikalnya sama pula dengan 

(

d3) 
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bagian melodi introduksi yaitu teknik penulisan notasinya sama-sama diberi 

tanda kurung pada kunci G hanya untuk kepentingan analisis. Secara 

musikal elemen-elemen yang terkandung dalam melodi lagu pokok bagian 

A dijelaskan sebagai berikut: 

(a1) Birama sembilan dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

duapuluh ketukan ke dua, merupakan sebuah bentuk frase anteceden 

sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu pokok bagian A. 

Pembentukan frase antecedent ini secara tidak langsung merupakan bentuk 

apropriasi musikal dari sistem nada Barat untuk vokal. Kemudian di 

padukan dengan ornamen musik tradisi Pesisir Minangkabau dalam bentuk 

gayo melalui teknik vibrato. 

(a2) Birama sembilan dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

sepuluh ketukan ke tiga merupakan sebuah bentuk figur dari frase 

antecedent dalam bentuk apropriasi musikal dari sistem nada Barat.  

(a3) Birama sepuluh dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

sebelas pada ketukan ke tiga beraksen merupakan sebuah bentuk figur ke 

dua dalam bentuk frase antecedent. Proses pembentukannya sama seperti 

bentuk figur pertama juga terjadi apropriasi musikal dari sistem nada Barat.  

(a4) Birama sebelas dimulai pada ketukan ke tiga tidak beraksen sampai dengan 

birama tigabelas pada ketukan ke tiga beraksen merupakan sebuah bentuk 

figur sebelumnya dalam bentuk sekwen kwart naik dan menuju sekwen ters 

turun dalam bentuk variasi. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi 

musikal dari sistem nada Barat dan Arab dalam bentuk gayo melalui teknik 

vibrato.  Birama tigabelas dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama sembilan pada ketukan ke dua merupakan sebuah 

bentuk frase consequent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu 

pokok bagian A. Secara musikal elemen-lemen yang terkandung dalam 

frase consequent pada  melodi lagu pokok bagian pertama dijelaskan 

sebagai berikut: 

(b1) Birama tigabelas dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen sampai 

dengan birama lima belas pada ketukan ke tiga merupakan kumpulan 
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beberapa figur pada bagian frase consequent pada melodi lagu pokok bagian 

pertama A. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari sistem 

nada Barat. 

(b2) Birama limabelas dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen sampai 

dengan birama sembilan belas pada ketukan ke dua merupakan kelompok 

figur dalam bentuk frase consequent pada melodi lagu pokok bagian A, 

dilanjutkan dalam bentuk variasi menuju akhir kalimat lagu. Pembentukan 

figur ini merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat dan Arab. 

Kemudian digarap dalam bentuk variasi dengan penonjolan gayo melalui 

teknik vibrato.  Birama sembilanbelas dimulai pada ketukan ke empat 

sampai dengan birama duapuluh empat  ketukan ke tiga merupakan sebuah 

bentuk frase antecedent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu 

pokok bagian A’. Secara musikal elemen-elemen yang terkandung dalam 

bagian frase antecedent pada  melodi lagu pokok bagian pertama A’ juga 

merupakan bentuk apropriasi musikal dari sistem nada Barat dan Arab 

digarap dalam bentuk gayo melalui teknik vibrato. 

(c1) Birama sembilan belas dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

duapuluh ketukan ke tiga merupakan sebuah bentuk figur pertama dalam 

bentuk frase antecedent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu 

pokok bagian A’. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari 

sistem nada Barat.   

(c2) Birama duapuluh dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan birama 

duapuluh ketukan ke dua merupakan sebuah bentuk figur kedua dalam 

bentuk frase antecedent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu 

pokok bagian A’. 

 Pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari sistem nada 

Barat.   

(c3) Birama duapuluh satu dimulai pada ketukan ke tiga sampai dengan birama 

duapuluh tiga pada ketukan ke tiga merupakan bentuk variasi dari bentuk 

figur sebelumnya, dalam bentuk frase antecedent pada melodi lagu pokok 
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bagian A’. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari sistem 

nada Barat dan Arab dalam bentuk gayo melalui teknik vibrato secara luas.    

(c4) Birama duapuluh tiga dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen sampai 

dengan birama duapuluh empat ketukan ke tiga merupakan sebuah bentuk 

figur ke tiga dalam bentuk frase antecedent sebagai bagian kalimat musik 

pada melodi lagu pokok bagian A’. Pembentukan figur ini merupakan 

apropriasi musikal dari sistem nada Barat dan Arab. 

(b) Birama duapuluh empat dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama tigapuluh ketuakan ke tiga merupakan sebuah bentuk 

frase consequent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu pokok 

bagian A’. Secara musikal elemen-lemen yang terkandung dalam frase 

jawab pada  melodi lagu pokok bagian A’ dijelaskan sebagai berikut: 

(d1) Birama duapuluh empat dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama duapuluh enam pada ketukan pertama berkasen 

merupakan bentuk variasi dari bentuk figur sebelumnya, dalam bentuk semi 

frase consequent pada melodi lagu pokok bagian A’. Pembentukan figur ini 

merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat dalam bentuk gayo 

untuk vokal melalui bentuk vibrato 

(d2) Birama duapuluh enam dimulai pada ketukan ke dua sampai dengan birama 

duapuluh delapan pada ketukan ke tiga merupakan bentuk variasi dari 

bentuk figur sebelumnya, dalam bentuk semi frase consequent ke dua pada 

melodi lagu pokok  bagian A’. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi 

musikal dari sistem nada Barat dan Arab dalam bentuk gayo untuk vokal 

melalui bentuk vibrato. 

(d3) Birama duapuluh delapan dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama tigapuluh pada ketukan ke tiga merupakan melodi 

lagu pokok bagian A’ dalam bentuk variasi dari bentuk figur sebelumnya, 

dalam bentuk semi frase consequent bentuk ke tiga sebagai akhir kalimat 

lagu untuk melanjutkan kalaimat lagu bagian berikutnya. Pembentukan figur 

ini merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat dalam bentuk gayo 

untuk vokal melalui bentuk vibrato. 
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a.3. Bentuk dan Struktur melodi lagu pokok bagian B  

Bentuk dan struktur melodi lagu pokok bagian B untuk vokal berjudul 

lagu gamat Ratok Dagang terdiri dari satu frase antecedent dan satu frase 

consequent dalam tanda sukat 4/4 dengan bentuk irama langgam. Struktur melodi  

vokal dimulai dari nada d dan di akhiri dengan nada e yaitu nada ke dua dari 

tonika dalam tangganada  d mayor. Bentuk apropriasi musikal yang terjadi pada 

melodi lagu pokok bagian B, konsep pembentukannya dapat diamati dan ditandai 

dengan adanya penggunaan sistem tangga nada diatonis Barat dan Arab. Pengaruh 

sistem nada Arab sama seperti pembentukan melodi sebelumnya seperti pada nada 

ke enam dari tangga nada yang digunakan naik setengah (nada la menjadi le). 

Kemudian dipadukan dengan ornamentasi musik tradisi Pesisir Minangkabau 

dalam bentuk gayo melalui teknik vibrato. Secara elementer analisis bentuk dan 

struktur melodi lagu pokok bagian B untuk vokal ini dapat terlihat menurut urutan 

tanda sebagai berikut. 

 

 
Notasi 7. 

 

(a) Birama duapuluh lima dimulai pada pada ketukan ke tiga tidak beraksen 

sampai dengan birama tigapuluh enam pada ketukan ke tiga merupakan 

bentuk bagian frase antecedent yang terdiri dari sebelas birama. Bentuk 
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apropriasi musikal yang terjadi khusus pada frase antecedent disamping 

dipadukan dengan sistem nada Barat dan bentuk-bentuk musikal musik 

tradisi Pesisir Minangkabau juga di padukan dengan bentuk-bentuk melodi 

lagu-lagu Melayu secara umum ditandai dengan adanya menggunakan 

counter melodi di tengah-tengah kalimat lagu secara responsorial. 

Menyerupai seperti lagu-lagu  yang ada pada dondang sayang, ghazal dan 

ronggeng. Kemudian ditandai  pula dengan ciri pergerakan nada dengan 

cara melompat bukan melangkah atau mengalir seperti musik tradisi Pesisir 

Minangkabau umumnya. 

 (a1) Birama duapuluh lima dimulai pada ketukan ke tiga tidak beraksen sampai 

dengan birama duapuluh enam ketukan ke tiga merupakan bentuk figur 

pertama dari bentuk bagian frase antecedent yang disajikan dalam bentuk 

teknik gayo dengan menggunakan teknik vibrato. Pembentukan figur ini 

merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat dalam bentuk gayo 

untuk vokal melalui teknik vibrato dan beberapa pergerakan melodi dari 

musik Melayu. 

(a2)  Birama duapuluh enam dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama duapuluh delapan pada ketukan ke tiga merupakan 

bentuk figur ke dua dari bentuk bagian frase antecedent dalam bentuk gayo 

dengan menggunakan teknik vibrato. Proses pembentukannya sama hal 

dengan bentuk figur ke dua juga merupakan apropriasi musikal dari sistem 

nada Barat dalam bentuk gayo untuk vokal melalui teknik vibrato dan 

beberapa pergerakan melodi seperti musik Melayu. 

(a3) Birama duapuluh delapan dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama tigapuluh pada ketukan ke tiga merupakan bentuk 

diminusi dari bentuk figur sebelumnya atau bentuk figur ke dua.  Proses 

pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat 

dalam bentuk gayo untuk vokal melalui teknik vibrato dan beberapa 

pergerakan melodi menyerupai seperti counter melodi musik Melayu. 

(a4) Birama tigapuluh tiga dimulai pada ketukan ke tiga tidak beraksen sampai 

dengan birama tigapuluh enam ketukan ke tiga merupakan bentuk imitasi 



103 
 

melodi dari bentuk melodi frase tanya sebelumnya.  Prose pembentukannya 

sama dengan bentuk (a1) bahwa, Bentuk apropriasi musikal yang terjadi 

khusus pada frase antecedent disamping dipadukan dengan sistem nada 

Barat dan bentuk-bentuk musikal musik tradisi Pesisir Minangkabau juga di 

padukan dengan bentuk-bentuk melodi lagu-lagu Melayu secara umum. 

Sama-sama memiliki counter melodi secara responsorial. Kemudian 

menyerupai seperti lagu-lagu  yang ada pada dondang sayang, ghazal dan 

ronggeng serta ditandai  pula dengan ciri pergerakan nada dengan cara 

melompat bukan melangkah atau mengalir seperti musik tradisi Pesisir 

Minangkabau umumnya. 

(b) Birama tigapuluh sembilan dimulai pada ketukan ke dua sampai dengan 

birama limapuluh dua pada ketuakan ke empat merupakan sebuah bentuk 

frase consequent sebagai bagian kalimat musik pada melodi lagu pokok 

bagian ke dua. Bentuk apropriasi musikal yang terjadi pada melodi lagu 

pokok bagian frase consequent ini, konsep pembentukannya dapat diamati 

dan ditandai dengan adanya penggunaan sistem tangga nada diatonis Barat 

dan Arab. Pengaruh sistem nada Arab sama seperti pembentukan melodi 

sebelumnya seperti pada nada ke enam dari tangga nada yang digunakan 

naik setengah (nada la menjadi le). Kemudian dipadukan dengan 

ornamentasi musik tradisi Pesisir Minangkabau dalam bentuk gayo melalui 

teknik vibrato. Secara musikal elemen-lemen yang terkandung dalam frase 

consequent ini dijelaskan sebagai berikut: 

(b1) Birama tigapuluh sembilan dimulai pada ketukan ke dua sampai dengan 

birama empatpuluh pada ketukan ke empat berkasen merupakan bentuk 

figur pertama dari bentuk melodi lagu pokok bagian B pada bagian frase 

consequent. Proses pembentukannya sama hal dengan bentuk figur 

sebelumnya, merupakan apropriasi musikal dari sistem nada Barat dalam 

bentuk gayo untuk vokal dengan menggunakan teknik vibrato. 

 (b2)Birama empatpuluh dimulai pada ketukan ke empat tidak beraksen sampai 

dengan birama empatpuluh dua pada ketukan ke tiga merupakan bentuk 
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figur kedua dari bentuk melodi lagu pokok bagian B pada bagian frase 

consequent. Pembentukan figur ini merupakan apropriasi musikal dari 

sistem nada Barat dalam bentuk gayo untuk vokal dengan menggunakan 

teknik vibrato dan beberapa pergerakan melodi dari musik Melayu. 

 (b3) Birama empatpuluh dua dimulai pada ketukan ke empat sampai dengan 

birama empatpuluh empat pada ketukan ke empat merupakan bentuk figur 

ke tiga dari bentuk melodi lagu pokok bagian B pada bagian frase 

consequent. Bentuk apropriasi musikal yang terjadi pada melodi bagian 

frase consequent ini sama seperti seblumnya bahwa, konsep 

pembentukannya dapat diamati dan ditandai dengan adanya penggunaan 

sistem tangga nada diatonis Barat dan Arab. Pengaruh sistem nada Arab 

juga sama seperti sebelumnya yaitu dengan menaikan nada ke enam 

setengah dari tangga nada yang digunakan (nada la menjadi le). Kemudian 

dipadukan dengan ornamentasi musik tradisi Pesisir Minangkabau dalam 

bentuk gayo dengan menggunakan teknik vibrato 

 (b4) Birama empatpuluh lima dimulai pada ketukan ke dua sampai dengan 

birama empatpuluh enam pada ketukan ke empat berkasen merupakan 

bentuk variasi dari bentuk figur ke tiga sebagai bentuk melodi lagu pokok 

bagian B pada bagian frase consequent. Proses apropriasi musikal yang 

terjadi pada bentuk fihur ke tiga ini sama seperti bentuk figur sebelumnya, 

lihat bentuk figur (a3). 

 (b5) Birama empatpuluh enam di mulai pada ketukan ke empat tidak beraksen 

sampai dengan birama empatpuluh delapan pada ketukan ke empat 

merupakan bentuk figur ke empat dari bentuk melodi lagu pokok bagian B 

pada bagian frase consequent. Proses pembentukannya sama hal dengan 

bentuk figur ke empat ini juga merupakan apropriasi musikal dari sistem 

nada Barat dalam bentuk gayo untuk vokal dengan mengunakan teknik 

vibrato. 

 (b6) Birama empatpuluh sembilan di mulai pada ketukan ke dua sampai dengan 

birama limapuluh tiga pada ketukan ke empat merupakan penggabungan 

bentuk figur ke empat dan ke lima yang diimitasikan dari bentuk melodi 
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frase consequent sebelumnya sebagai melodi lagu pokok bagian B. Bentuk 

apropriasi musikal yang terjadi pada melodi bagian frase consequent ini 

sama seperti seblumnya bahwa, konsep pembentukannya dapat diamati dan 

ditandai dengan adanya penggunaan sistem tangga nada diatonis Barat dan 

Arab. Kemudian dipadukan dengan ornamentasi musik tradisi Pesisir 

Minangkabau dalam bentuk gayo dengan menggunakan teknik vibrato. 

a.4. Bentuk dan struktur melodi lagu pokok bagian B dalam bentuk counter 

melodi. 

 
Notasi 8. 

 

Bentuk apropriasi musikal yang terjadi pada counter melodi bentuk 

pertama (a), ke dua (a1), ke tiga (a2) dan ke empat (a3) proses pembentukannya 

berawal dari sistem tangga nada diatonis Barat dan dipadukan dengan bentuk-

bentuk counter melodi gaya musik Melayu. 

b. Instrumentasi, Harmoni dan Cara Memainkan 

Instrumentasi yang digunakan dalam penyajian musik gamat lagu Ratok 

Dagang dengan formasi meliputi: biola, akordion, gitar melodi elektrik, gitar bass 

elektrik, gendang, tambourin dan vokal.  Susunan penggunaan instrumentasi 

dalam bentuk dan struktur lagu yang disajikian  teridiri dari: (1) introduksi (satu 

biola); (2) lagu pokok bentuk A dan bentuk A’ (vokal solo dan satu biola) dan; (3) 

lagu pokok bentuk B (vokal solo, satu biola, satu akordion, satu gitar melodi 

elektrik, satu gitar bass elektrik, satu gendang dan satu tambourin. Sitem harmoni 

yang digunakan cenderung di apropriasi dari sitem nada Barat dan arab yang 

dipadukan dalam teknik permainan ornamen musik tradisi Pesisir Mianangkabau 
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dan Melayu. Cara memainkan juga di apropriasi dari bentuk penyajian musik 

Barat, yang dipadukan dengan bentuk musik tradisi Pesisir Minangkabau dan 

musik Melayu. Masing-masing bagian instrumentasi dan bentuk harmoni terlihat 

pada contoh notasi sebagai berikut: 

(1) Instrumentasi dan cara memainkan pada bagian melodi introduksi untuk biola 

solo.  

  

Notasi 9. 

Dimulai pada birama satu ketukan ketiga sampai dengan birama sembilan 

ketukan ke dua, merupakan bagian musik introduksi disajikan secara solo untuk 

instrumentasi biola dalam bentuk satu kalimat musik secara bebas dengan 

menggunakan teknik garitiak. Secara musikal melodi ini disajikan dalam bentuk 

permainan solis instrumen biola, cenderung menyerupai bentuk cadence (kadens). 

Pengertian kadens adalah merupakan bagian khusus  menjelang akhir dalam 

konser/karya musik instrumental sebagai kesempatan bagi solis untuk 

memperlihatkan kebolehannya secara improvisasi.
35

 Namun pada lagu gamat 

berjudul Ratok Dagang, kadens dapat ditemui pada awal lagu sebagai melodi 

bagian introduksi untuk musik vokal. Penyajian kadens yang berbentuk 

improvisasi tersebut, belum tentu dapat disajikan oleh semua pemain biola musik 

gamat umumnya apalagi pemula, karena disamping memiliki ketrampilam 

bermain biola yang cukup tinggi juga memiliki musikal yang tinggi pula dalam 

kemampuan berimprovisasi. 

Hal yang menarik bahwa bentuk penyajian yang dilakukan dalam bentuk 

dan struktur lagu gamat,  sedikit berbeda dengan bentuk dan struktur lagu-lagu 

pop seperti lazimnya. Sebagaimana bentuk dan struktur musik gamat berjudul 

                                                           
35 Karl-Edmund Prier, SJ., Kamus Musik (Yogyakarta: Pusat Musik 

Liturgi, 2011), 22. 
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Ratok Dagang tidak memiliki interlud dan coda. Namun bentuk penyajiannya 

dilakukan pengulangan secara utuh dalam bentuk lagu dua bagian. Dalam artian 

melodi intro difungsikan sebagai melodi interlud dan counter melodi pada akhir 

kalimat lagu dijadikan sebagai pengganti coda atau musik penutup.  

Cara pemain dalam menyajikan melodi dalam bentuk bagian introduksi 

ini, secara musikal permainan solo biola menyerupai layaknya seperti seorang 

solis dalam menyajikan sebuah bentuk kadens. Secara musikal teknik-teknik 

penyajian yang dilakukan dalam bermain biola dengan bentuk permainan garitiak, 

menyerupai pula dengan bentuk permainan garitiak yang ada dalam permainan 

alat musik rebab tradisi pada masyarakat pribumi di pesisir Minangkabau Sumetra 

Barat. Dalam artian cara pemain dalam memainkan garitiak  pada musik gamat 

yang berjudul Ratok Dagang, secara musikal banyak ditemukan menyerupai gaya 

ornamen yang terdapat pada musik pembuka khususnya pada musik bakaba rabab 

pasisie. 

Bentuk apropriasi musikal yang terjadi dalam bentuk instrumetasi, 

harmoni dan cara memainkan pada bagian introduksi dapat terlihat pada alat 

musik yang digunakan yaitu biola berasal dari Barat. Kemudian cara memainkan 

melodi solo meyerupai bentuk kadens juga diapropriasi dari Barat, sungguhpun 

dipadukan dengan permainan garitiak dan ornamentasi musik tradisi masyarakat 

Pesisir Minangkabau (menyerupai permainan musik pembuka rabab pasisie) 

(2) Instrumentasi dan cara memainkan  pada bagian lagu pokok A dan A’ untuk 

vokal dan biola. Masing-masing bagian melodi untuk solo vokal terlihat pada 

contoh berikut: 

(2a) Bagian melodi lagu pokok A untuk vokal dan biola. 
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Notasi. 10 

(2b) Bagian melodi lagu pokok A’ untuk vokal dan biola 
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Notasi 11. 

Cara pemain dalam menyajikan melodi dalam bentuk bagian lagu pokok 

A dan A’, secara musikal hampir bersamaan cara memainkannya dengan melodi 

bagian instroduksi. Hanya saja perbedaannya yang satu disajikan untuk vokal solo 

dalam bentuk permainan gayo sedangkan yang satu lagi untuk instrumen biola 

solo sebagai musik iringan dalam bentuk permainan garitiak. Ke dua instrumen 

ini cara memainkannya disajikan  berdasarkan rasa musikal musik tradisi ratok 

bakaba rabab pasisie dengan menonjolkan permainan garitiak dan gayo. 

Kegunaan intrumentasi biola pada bagian lagu pokok bentuk A dan A’ ini, 

disamping digunakan sebagai musik iringan  secara unisono juga sebagai 

pemandu penyanyi atau vokalis dalam bernyanyi.  Cara memainkan atau 

kefungsiannya itu teramati ketika vokalis mau masuk pada setiap awal frase lagu, 

instrumetasi biola selalu mendahului setengah atau satu ketuk sperti terlihat pada 

notasi di atas.  

Bentuk apropriasi musikal yang terjadi dalam bentuk instrumetasi, 

harmoni dan cara memainkan pada bagian lagu pokok A dan A’ dapat terlihat 

pada alat musik yang digunakan yaitu biola diapropriasi dari Barat. Kemudian 
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secara musikal dipadukan dengan permainan garitiak dan ornamentasi musik 

tradisi masyarakat Pesisir Minangkabau (menyerupai permainan musik pembuka 

ratok bakaba rabab pasisie).  

(3) Instrumentasi, harmoni dan cara memainkan  pada bagian lagu pokok B 

meliputi: vokal, biola, akordion, gitar melodi elektrik, gitar bass elektrik, 

gendang dan tambourin.  
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Notasi 12. 

 

Bentuk dan struktur melodi lagu pokok bagian B untuk vokal ditandai 

dengan tanda sukat 4/4 dengan bentuk irama langgam. Bentuk dan struktur lagu 

pokok B merupakan bentuk musik satu bagian yang disajikan dalam bentuk vokal 

solo yang diringi dengan beberapa instrumetasi meliputi: biola, akordion, gitar 

melodi elektrik, gitar bass elektrik, gendang dan tambourin. Bentuk penyajiannya 

lazim sebelum vokal di mulai selalu diawali dengan counter melodi pada setiap 

pergantian frase dalam kalimat lagu atau diakhir kalimat lagu (sebagai melodi 

penutup). Bentuk penyajiannya dimainkan dalam bentuk teknik gayo dengan 

menggunakan vibrato.  

Pada lagu pokok bagian B dimulai pada birama tigapuluh puluh satu 

sampai dengan birama enampuluh pada ketukan ke tiga merupakan bentuk 

garapan harmoni untuk vokal dan musik pengiring.  Kemudian pada birama 

enampuluh ketukan ketiga  sampai dengan birama enam puluh tiga ketukan ke dua 

merupakan bentuk garapan harmoni untuk counter melodi sebagai musik penutup 

atau coda. Struktur melodi  vokal dimulai dari nada d dan di akhiri dengan nada e 

yaitu nada ke dua dari tonika dalam tangganada  d mayor. Pergerakan akord 

secara vertikal dan horizontal dapat terlihat pada notasi di atas. 

Bentuk apropriasi musikal yang terjadi khusus pada lagu pokok bagia B 

ini, instrumentasi yang digunakan kecuali gendang hampir secara keseluruhan 

berasal dari instrumentasi Barat. Adapun instrumetasi gendang diprediksi 

diapropriasi dari India dan Arab. Untuk garapan harmoni diapropriasi dari sitem 

nada Barat disamping dipadukan dengan cara memainkannya dengan teknik 

permainan gayo dan garitiak dari bentuk musikal musik tradisi Pesisir 
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Minangkabau.  Kemudian bentuk counter melodi yang disajikan ada 

kemiripannya dengan bentuk counter  melodi lagu-lagu Melayu secara umum 

dalam bentuk responsorial. Dalam artian bentuk penyajian dan cara 

memainkannya juga di apropriasi dari lagu-lagu  Melayu seperti, dondang sayang 

(Melaka), ghazal (Riau) dan ronggeng (Sumatera Utara). Seperi terlihat pada 

notasi di bawah ini. 

 

Notasi 13. 

2. Motif dan Tema Musik:  

Motif. Bagian terkecil suatu kalimat lagu, baik berupa kata, suku kata 

atau anak kalimat yang dapat dikembangkan (mirip sastra bahasa). Motif lagu 

akan selalu berulang sepanjang lagu sehingga lagu yang terpisah atau tersobek 

dapat dikenali ciri-cirinya melalui motif tertentu. Secara berjenjang motif 

membentuk frase, frase membentuk periode, periode membentuk tema berupa 

kalimat lagu penuh yang dapat berdiri sendiri. p 282.
36

 Tema; bagian kalimat yang 

merupakan kumpulan sejumlah motif. Tema juga dapat diartikan sebagai lagu 

pokok. P. 412.
37

 Proses apropriasi musikal yang terjadi dalam bentuk motif dan 

tema pada lagu gamat  Ratok Dagang  dijelaskan sebagai berikut. 

(a) Motif dan tema lagu pokok bagian A dan A’. 

(a1) Motif A dan A’ 

 
Notasi. 14 

                                                           
36 Pono Banoe, 282 
37Pono Banoe, Kamus Musik (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 412.  
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Notasi. 15 

(a2) Tema A dan A’ 

 

Notasi 16 

 

 

Notasi 17. 

 

Proses pembentukan motif dan tama pada lagu pokok bagian A dan A’ 

adalah diapropriasi dari sitem nada Barat dan Arab. Hal ini ditandai pada 

pemakaian sistem nada diatonis dalam bentuk tangga nada D mayor dengan 

ciri menaikan nada ke enam setengah (la  menjadi le). Kemudian dipadukan 

dengan bentuk- bentuk musikal permainan ornamen musik tradisi Pesisir 

Minangkabau. 

 

(b) Motif dan tema lagu pokok bagian B. 

(b1) Motif B. 
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Notasi 18. 

(b2) Tema B. 

 

Notasi 19. 

Proses pembentukan motif dan tama pada lagu pokok bagian B adalah 

diapropriasi dari sitem nada Barat. Hal ini ditandai pada pemakaian sistem 

nada diatonis dalam bentuk tangga nada D mayor. Kemudian dipadukan 

dengan bentuk-bentuk musikal musik Melayu dan permainan ornamen 

musik tradisi Pesisir Minangkabau. 

3. Genre Musik.  

Genre musik dapat diartikan sebagai sebuah pengelompokan musik 

sesuai dengan kemiripannya. Berkaitan dengan analisis genre musik yang 

terkandung di dalam lagu gamat berjudul Ratok Dagang  secara musikal bentuk 

dan strukturnya meliputi: genre musik pada bagian introduksi, genre musik bagian 

lagu pokok A dan A’,  dan genre musik pada bagian lagu pokok B. Masing-

masing dijelaskan sebagai berikut. 

(a) Genre musik pada bagian introduksi.  

Genre musik pada bagian introduksi pada lagu gamat berjudul 

Ratok Dagang  terdiri dari satu bentuk kalimat musik. Genre musik bagian 

introduksi ini diprediksi berakar dari bentuk musikal pada musik tradisi 

bakaba rabab pasisie. Ciri-cirinya cenderung memakai pola ritme 

ornamentasi berbentuk garitiak dan  memakai nada ke enam dengan 

menaikannya setengah dari tangganada nada yang digunakannya. Dalam 

artian bentuk apropriasi musikal yang dilakukan bermula dari Barat dan 

Arab  dalam sistem nada dan kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk 

musikal musik tradisi Pesisir Minagkabau. 
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Notasi 20 

Termasuk bentuk-bentuk ornamen serta bentuk triller yang dirangkai, 

disajikan dengan menggunakan teknik permainan garitiak. Seperti terlihat 

pada notasi untuk biola solo sebagai berikut. 

 

 

Notasi 21 

(a2)  Genre musik pada bagian lagu pokok A dan A’. 

Genre musik pada bagian lagu pokok A dan A’  merupakan dua bentuk 

kalimat musik. Genre musik ini berakar dari dari ide-ide musikal pada 

musik vokal musik tradisi bakaba rabab pasisie. Hampir sama dengan 

musik introduksi dengan ciri  cenderung memakai nada ke enam dengan 

menaikannya setengah dalam sistem nada yang digunakannya. Bentuk 

apropriasi musikal yang dilakukan bermula dari Barat dan Arab  dalam 

sistem nada dan kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk musikal musik 

tradisi Pesisir Minagkabau.Termasuk bentuk musikal yang disajikan dalam 

bentuk melisma dengan teknik vibrato secara luas dengan menggunakan 

teknik permainan gayo.  Bentuk musikal ini terdapat pada bentuk bagian 

lagu pokok A dan bentuk bagian lagu pokok A’ cenderung bentuk melisma 

ini ditemukan pada setiap akhir frase kalimat musik. Seperti terlihat pada 

notasi untuk vokal solo sebagai berikut. 

 

 

Notasi 22. 
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Notasi 23. 

(a3) Genre musik pada bagian lagu pokok B. 

 

 

Notasi 24. 

 

Notasi 25. 

 

Genre musik pada bagian lagu B, merupakan satu bentuk kalimat musik. 

Genre musik ini berakar dari dari ide-ide musikal pada musik vokal musik 

Melayu dan musik tradisi bakaba rabab pasisie. Hampir sama dengan 

bagian bentuk sebelumnya ciri  cenderung memakai nada ke enam dengan 

menaikannya setengah dalam sistem nada yang digunakannya. Bentuk 

apropriasi musikal yang dilakukan bermula dari sistem nada Barat dan Arab 

yang dipadukan dengan bentuk-bentuk musikal musik Melayu dan musik 

tradisi Pesisir Minagkabau.Termasuk bentuk musikal yang disajikan dalam 

bentuk melisma dengan teknik vibrato dengan menggunakan teknik 

permainan gayo. Seperti terlihat pada notasi untuk vokal solo sebagai 

berikut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Secara umum dapat dikatakan bahwa, kesamamaan musik gamat dengan 

musik-musik Bandar yang lain adalah sama-sama sebuah genre musik yang 

tumbuh dan berkembang dilingkungan kota pelabuhan atau kota perdagangan. 

Petumbuhan dan perkembangan  musik-musik tersebut, pada masing-masing 

Bandar dari berbagai wilayah sepanjang pantai Pesisir Nusantara, tidak luput 

sama-sama dipengaruhi pula oleh budaya masyarakat pendatang yang sifatnya 

heterogen meliputi: Pribumi, Melayu, Eropa (Portugis, Belanda), Cina, Arab, 

Persia dan India.  

Selanjutnya Perbedaan yang muncul dalam bentuk pertumbuhan dan 

perkembangan musik-musik Bandar di masing-masing kota-kota Bandar, 

tergantung pula pada kondisi dari berbagai musik yang dimiliki oleh masyarakat 

pribumi tempatan yang mempengaruhinya dari interaksi yang terjadi. Bentuk-

bentuk interaksi tersebut, akan memunculkan pula berbagai proses seperti: 

akulturasi, trasformasi dan transmisi budaya terhadap masyarakat pribumi. Dalam 

artian tak mengeherankan akan memunculkan musik-musik pribumi berciri 

hibrida yang berapropriasi dengan musik-musik pendatang (luar), atau dalam 

bentuk proses yang lain terhadap musik-musik pribumi pada masing-masing 

wilayah budaya diberbagai Bandar Pesisir Nusantara. 

Selanjutnya berbagai jenis dan bentuk musik-musik Bandar yang 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat pendatang yang heterogen tersebut, dapat 

dijumpai diberbagai wilayah Pesisir Nusantara seperti: musik keroncong, musik 

gambang kromong, musik tanjidor, musik ronggeng, musik ghazal, musik 

dondang sayang, musik dan tari balanse madam, musik katumbak, dan musik 

gamat.  

Adanya transformasi budaya yang diatur dari sudut prespektif sosio-

kultural, maka seni pertunjukan Minangkabau tumbuh dan berkembang dengan 

tiga gaya seni tradisi meliputi gaya sasaran, gaya surau dan gaya melayu. Alat 

musik dan gaya pertunjukan dapat menunjukkan ciri-ciri musik tradisi masyarakat 
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Pesisir Minangkabau dari hasil apropriasi musikal akibat pengaruh tranformasi 

budaya tersebut. Berdasarkat jenis alat-alat musik maka gaya seni tersebut terdiri 

dari: 

a. Gaya sasaran meliputi: Talempong, Canang, Aguang, Talempong Batu 

Baaguang, Saluang, Pupuik Baranak/Pupuik Gadang, Pupuik Tingkolong, 

Genggong, Sarunai, Sampelong, Gandang Sarunai.  

b. Gaya surau meliputi: Rabana, Dulang dan Talam, Gandang Tasa, 

Gandang Tambua. 

c. Gaya melayu meliputi: Bansi, Saluang Pauah, Rabab Pasisie, Rabab 

Darek, Kecapi Japang, Gandang Katindik, Biola, Akordeon, Harmonium, 

Organ, Saxsaphone, Tambourin, Gitar, Doble Bass Petik, Gitar Melodi 

Elektrik, Gitar Bass Elektrik. 

Berdasarkan gaya musik dalam bentuk pertunjukannya maka gaya seni tersebut 

terdiri dari: 

a. Gaya sasaran seperti gaya musik sasaran talempong pacik dan Gaya 

musik sasaran saluang dan rabab. 

 

b. Gaya surau meliputi musik dikia rabano sebagai media dakwah islamiah 

oleh ulama-ulama Islam dan gandang tambua untuk acara prosesi tabuik 

dan acara prosesi serimonial lainnya. 

c. Gaya melayu meliputi musik gamat dan bentuk pertunjukan sejenis yang 

lain meliputi: balanse madam, ronggeng, dan tanjidor. 

Musik Timur yang menggunkan sistem nada modalitas yang terdiri dari 

bentuk-bentuk modi yang disebut juga dengan maqam untuk penyelesaian 

lagunya, telah mempengaruhi musik tradisi di Pesisir Minangkabau. Terjadinya 

apropriasi dan hibriditas terhadap modi-modi Arab tersebut dapat terlihat pada 

beberapa lagu Minangkabau seperti lagu Tak-Ton Tong dan Indang Payakumbuh 

yang melandasi sistem tangga nadanya dengan maqam bayati yang dimodifikasi. 

Kemudian pada lagu Andam Oi dan Malereng Tabiang memodifikasikan modi 

maqam sikah sedangkan untuk modi-modi pada lagu jalua Pasisie khususnya 

Pesisir Selatan, Padang, Pariaman ditemukan pada permainan garitiak dan gayo. 
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Perkembangan instrument musik di Pesisir Minangkabau dipengaruhi 

oleh penyebaran Islam yang kemudian memunculkan alat musik gesek yaitu 

Rabab. Namun setelah kedatangan Eropa (Protugis) dengan misi perdagangan 

terjadilah apropriasi alat musik yang mempengaruhi alat musik tradisi, yang 

digantikan dengan Biola dengan cara memainkan mirip Cello. 

Tabel 1. 

No. 

            Musik gamat 

diapropriasi dari: 

Analisis  

apropriasi  

musikal dalam  

musik gamat terdiri dari: 

Musik Barat  

dan  

Musik Arab 

Musik Minangkabau 

dan 

Musik Melayu 

A. Lagu Ratok Dagang 

1. Gaya : 

Melodi 

 Melodi Introduksi: 

Penggunaan sistem 

tangga nada diatonis 

Barat dan Arab 

Dipadukan dengan 

ornamentasi bentuk 

garitiak 

 Melodi Lagu Pokok Bentu A dan B: 

Penggunaan sistem 

tangga nada diatonis 

Barat dan Arab 

Dipadukan dengan 

ornamentasi bentuk 

gayo 

 Melodi lagu pokok bagian B dalam bentuk 

counter melodi. 

Penggunaan sistem 

tangga nada diatonis 

Barat dan Arab 

Dipadukan dengan 

bentuk pergerakan 

melodi counter gaya 

musik Melayu  

Harmoni, 

Instrumentasi, dan 

Cara Memainkan 

 Harmoni 

Sistem diapresiasi dari 

sisten nada Barat dan 

Arab 

Dipadukan dengan 

teknik ornamentasi 

musik (garitiak gayo) 

tradisi Pesisir 

Minangkabau dan 

Melayu 

 Instrumentasi 

Biola, akordion, gitar 

melodi elektrik, 

tambourin 

Gendang, vokal 

 Cara Memainkan 

Menyerupai teknik 

cadens 

Dipadukan dengan 

ornamentasi garitiak 

dan teknik gayo yang 

menggunkan vibrato 
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2. Tema Musik dan Motif 

Proses pembentukan 

tema dan musik gamat 

dari sistem nada Barat 

dan Arab  

Dipadukan dengan 

bentuk permainan 

music tradisi musik 

Minangkabau dan 

Melayu 

3. Genre 

Pembentukan genre 

berakar dari sistem 

tangga nada Barat dan 

Arab 

Dipadukan dengan 

bentuk-bentuk musikal 

musik Melayu dan 

musik tradisi Pesisir 

Minagkabau 

 

Saran  

 

1. Apropriasi musikal membawa pengaruh terhadap tumbuh dan 

berkembangnya musik gamat dari berbagai elemen musikal seperti; alat-

alat musik,  gaya (style) dan sistem nada musik tradisi maupun bentuk 

struktur musik serta bentuk penyajiannya sebagai budaya masyarakat 

Pesisir Minangkabau di Sumatera Barat. Untuk menjaga kelestariannya 

perlu dilakaukan revitalisasi musik gamat. Berhubung para pemainnya 

sudah baya tua dan sukar untuk dipeljari oleh para yang muda. Perlu 

dilestarikan sebagai alih regenerasi dalam pencinta musik gamat tentunya 

para kaum muda. 

2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan dalam bentuk buku ajar 

dalam penciptaan musik Minangkabau sebagai hasil kreatif para calon 

pencipta atau seniman. 
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