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RINGKASAN

Penelitian ini dianggap penting karena gandang tambua adalah salah satu alat musik
tradisional berjenis perkusi yang ada disemua budaya termasuk budaya Sumatera Barat.
Gandang tambua merupakan alat musik populer di Sumatera Barat yang sederhana namun
mampu menimbulkan kemeriahan di acara atau pertunjukkan adat dan membangkitkan
semangat orang yang mendengar.

Keberadaan gandang tambua dipertunjukkan kesenian acara adat tidak serelevan proses
produksinya yang dibuat pengrajin yang sekaligus sebagai pemain/seniman/pelaku gandang
tambua. Proses produksi dilakukan dengan cara manual menggunakan peralatan sederhana,
sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai kuantitasnya dengan jumlah pesanan yang
cukup banyak.

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan sarana peralatan dan meningkatkan
potensi pengrajin gandang tambua sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas
produk gandang tambua. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah mengangkat harkat hidup
pengrajin gandang tambua agar bisa meningkatkan taraf perekonomiannya serta bisa
memproduksi gandang tambua sesuai dengan jumlah pesanan dengan kualitas semakin baik;
serta menghasilkan pengakuan berupa haki pada pengrajin untuk gandang tambua yang
mereka produksi.

Penelitian ini menggunakan metode survey dan alat pengumpulan data adalah
wawancara  mendalam (in-dept interview), observasi dan quisioner, teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan cakupan waktu bersifat cross
sectional. Unit analisis adalah kesenian tradisional Gandang Tambua dan data dianalisis
deskriptif, analisis SWOT dan analisis perbandingan (comparisonanalisys).
Kata Kunci : Gandang Tambua, proses produksi, HKI.
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan permasalahan

Berbagai macam kesenian tradisional terdapat di Sumatera Barat, berbagai jenis alat

musik tradisional di pergunakan dan menjadi bagian dalam pertunjukkan kesenian

tradisional. Alat musik tradisional mempunyai beragam bentuk dengan fungsi yang berbeda-

beda untuk setiap jenisnya. Salah satu alat musik tradisional yang cukup populer

dimasyarakat Minangkabau yang terkait dengan judul penelitian ini adalah Gandang Tambua.

Gandang Tambua ini pertama kali berkembang di Batu Hampa Kecamatan Lubuk

Basung, dikarenakan masyarakat Batu Hampa mayoritas berasal dari salingka danau

Maninjau. Gandang tambua dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya, bahkan

saat ini gandang tambua berkembang pesat dan membudaya di masyarakat salingka Danau

Maninjau. Bila dibandingkan di Batu Hampa dan daerah lainnya seperti Kecamatan Lubuk

Basung, Kecamatan Matur, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Malalak, Kecamatan Baso

dan Kecamatan Palupuah.Melihat perkembangan gandang tambua yang pesat di nagari

Salingka Danau Maninjau, maka daerah ini dipilih sebagai tempat objek Tambua yang akan

diteliti.

Gandang Tambua terbuat dari tabung kayu berukuran besar. Tingginya sekitar 40 – 50

cm dengan garis tengah 35 – 45 cm dengan ketebalan kayu bervariasi untuk menciptakan

bunyi bunyi yang berbeda-beda lebih kurang 1,5 cm. Tabung ditutup dengan kulit kambing

pada kedua sisi yang dikencangkan dengan lilitan tali, gendang tambua dimainkan dengan

cara dipukul dengan pola irama tertentu.

Dalam pertunjukan kesenian tradisional, gandang tambua berfungsi sebagai alat

musik pemicu kemeriahan dan pemeriah suasana, dimainkan bersamaan dengan alat musik

tradisi yang lain seperti talempong. Tasa, pupuik tanduak, sarunai dan pupuik batang padi.

Gandang Tambua juga berfungsi untuk mengumpulkan orang banyak, biasanya

digunakan pada acara gotong royong, alek Nagari dan mengikuti berbagai ajang festival seni

seperti festival danau Toba, festival tabuik Pariaman, penyambutan tamu pemerintah.

Gandang tambua juga dipakai pada Proses Belajar Mengajar di Jurusan Karawitan Institut

Seni Indonesia Padangpanjang.

Terkait dengan judul penelitian “ Gandang Tambua dan Produksinya di Jorong Pantas

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau”, maka penekanan penelitian

ini pada Gandang Tambua dan Produksinya. Penelitian terfokus pada proses pembuatan
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gandang tambua serta faktor-faktor yang mempengaruhi produk dari aspek kualitas dan

kuantitas gandang tambua.

Usaha pengrajin gandang tambua di Jorong Pantasmerupakan usaha keluarga. Para

pekerjanya terdiri dari seorang bapak (Zulkifli), ibu (Yenti), anak laki-laki  bernama Zuhadi

Armanda dan Zahadi Armansyah serta  dua anak perempuan bernama Lis dan Anisa.

Keluarga ini merupakan keturunan pengrajin kayu yang membuat mebel seperti meja, pintu

dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pengrajin gandang tambua yang ada di Jorong Pantas adalah seniman pelaku (pemain)

gandang tambua, jadi selain bisa membuat gandang tambua juga bisa memainkan alat musik

tradisional ini, sehingga gandang tambua yang diproduksinya benar-benar alat musik yang

langsung bisa dipakai dalam pertunjukan kesenian tradisi. Walaupun secara Akademis

pengrajin ini tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan tidak sesuai

dengan usaha yang dilakukan (sebagai pengrajin gandang tambua) .

Menurut Yenti (isteri pengrajin), keterampilan membuat gandang tambua diwarisinya

dari orang tuanya yang dimulainya sejak tahun 2006. Pembuatan gandang tambua oleh

keluarga pengrajin ini menggunakan peralatan / sarana seadanya, misalnya untuk melubangi

kayu sebagai badan gandang tambua digunakan senso dan rodong (jangkul), pengeringan

kulit kambing dilakukan hanya dijemur dengan panas matahari. Pengecetan dilakukan dengan

kuas biasa. Keterbatasan peralatan di atas sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas

gandang tambua yang dihasilkan.

Pesatnya perkembangan pertunjukan kesenian gandang tambua berdampak pada

pemesanan alat musik tradisional ini. Pemesanan tidak hanya dari nagari salingka Danau

Maninjau saja, tetapi lebih luas lagi seperti ke daerah lain seperti Batam, Lampung, Sumatera

Selatan, dan beberapa perkumpulan “urang awak” di seluruh nusantara. Dengan harga yang

cukup terjangkau/ relatif murah.Pesanan yang cukup banyak tidak bisa dikerjakan dalam

waktu yang  pendek karena terkendala pada peralatan dan tenaga yang sangat terbatas (hanya

keluarga sebagai tenaga kerja). Ketersediaan bahan mentah (kayu), kulit yang terbatas dan

harga yang selalu naik (semakin mahal) juga menjadi faktor penghambat lancarnya produksi.

Pengrajin gandang tambua tidak mengelola usaha mereka dengan pengelolaan yang

tepat misalnya untuk publikasi atau pemasaran produk, karena pengrajin memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Hal ini berakibat pada finansial yang diterima

oleh pihak pengrajin menjadi tak maksimal misalnya pemesan membeli lebih murah pada

pengrajin dan menjual kembali produk tersebut pada pihak lain dengan harga yang lebih

tinggi.
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Kondisi di atas juga dipicu oleh tidak ada/ belum adanya jaringan /relasi pengrajin ke

pihak konsumen yang bisa membeli dengan harga tinggi misalnya lembaga-lembaga budaya,

industri pemerintah atau atase kebudayaan di setiap kedutaan besar Indonesia di luar negeri.

Ini terjadi karena pengrajin belum mempunyai kemampuan berwirausahaan (enterpreneur).

Sesuai dengan masalah yang ada pada latar belakang maka diperlukan penelitian yang

diharapkan akan mampu membantu memecahkan permasalahan tersebut. Bisa lebih

meningkatkan kuantitas dan kualitas produk gandang tambua, sehingga secara finansial

perekonomian pengrajin juga meningkat, dan produksi gandang tambua lebih dikenal serta

dapat dipasarkan lebih luas menjangkau pasar nasioal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan gandang tambua di Jorong Pantas Kanagarian Tanjung

Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

2. Bagaimana usaha meningkatkan produk gandang tambua di Jorong Pantas

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

C. Target luaran

Luaran hasil penelitian yang dijanjikan adalah:

1. Mempelajari proses pembuatan gandang tambua di Jorong Sigiran Kanagarian

Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

2. Menghasilkan konsep-konsep yang bisa diterapkan dalam upaya meningkatkan

kuantitas dan kualitas produksi gandang tambua di Jorong Sigiran Kanagarian

Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

3. Menghasilkan strategi yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf  hidup

pengrajin dan meningkatkan eksistensi gandang tambua di Jorong Sigiran

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

4. Mengadakan seminar hasil untuk mendapatkritik dan saran dari para pengamat

(seniman), pengrajin alat music tradisi, dan instansi terkait (swasta dan pemerintah)

untuk memperoleh masukan bagi kesempurnaan penelitian ini.

5. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional seperti

Jurnal Saraswati

6. Pengajuan hak paten berupa hak paten paten merk dagang kepada HKI terhadap

produksi gandang tambua. Pada akhirnya hasil penelitian ini diakui dan
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ditargetkanakan konstribusi positif bagi pengrajin alat music tradisi.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dirasa penting dilakukan  disebabkan adanya beberapa permasalahan

proses produksi dan hasil produksi gandang tambua yang dihadapi oleh pengrajin gandang

tambua dijorong pantas kanagarian maninjau, yaitu:

1. Kurang memadainya peralatan yang dipergunakan untuk proses produksi, untuk

membuat gandang tambua sebagian besar  masih menggunakan peralatan

sederhana dan dilakukan dengan cara manual.

2. Produk gandang tambua yang dihasilkan belum mempunyai merk dagang

(paten merk), sehingga produk gandang tambua belum dilindungi secara hukum.

E. Target Temuan

1. Meningkatkan kualitas produk gandang tambua melalui penggunaan peralatan

produksi yang memadai.

2. Mendaftarkan merk dagang gandang tambua (paten merk) pada Kanwil

Mengkumham.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State of art dalam Bidang yang Diteliti

Tinjauan pustaka berguna untuk melihat literature-literatur yang mempunyai

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah peningkatan kualitas produk

gandang tambua di jorong pantas kanagarian maninjau.Mengingat gandang tambua

adalah salah satu jenis alat music tradisional yang sampai saat sekarang masih eksis dan

dipergunakan dalam pertunjukan kesenian tradisi Minangkabau dengan intensitas yang

cukup tinggi, terutama pada pertunjukan kesenian dan acara-acara adat di wilayah

Minangkabau.

Peningkatan kualitas produksi gandang tambua melibatkan pengrajin gandang

tambua sebagai bagian dari masyarakat kanagarian Maninjau yang harus diberdayakan

dengan maksimal.Terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai salah satu

unsur yang ada dalam masyarakat yang perlu ditingkatkan kualitas kemampuannya.

Dalam pandangan modern, masyarakat adalah sebuah fenomena yang diandalkan

dengan kegiatan dan ciri-ciri manusia individual sebagai kenyataan dasar dan

berlangsung terus tak bisa direduksi pada hasil tingkah laku dan kodrat manusia.

Bagaimanapun masyarakat mencakup kontrol atas para individu yang berjalan secara

alamiah; menurut teori masyarakat bahwa manusia individu bukan membentuk

masyarakat tapi sebaliknya dibentuk oleh masyarakat, dalam konteks ini masyarakat

merupakan seperangkat cara bertingkah laku yang saling berkaitan dengan apa yang

sudah ada sebelumnya, menyatu ke dalam psikologi dan tingkah laku manusia individu,

serta mengontrol semua yang khas manusiawi dari mereka, baik bahasa, moralitas,

agama, kegiatan ekonomi, penalaran musik, maka semuanya merupakan produk-produk

sosial (cambell,1994).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang belum memahami

dan mencintai budaya tradisi. Dengan kata lain memberdayakan adalah menumbuhkan

rasa dan memampukan serta memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan,

menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses

pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada
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masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau

lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat

perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat

senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai

pihak yang diberdayakan dan pihak yangmenaruh kepeduliansebagai pihak yang

memberidayakan.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat,

khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga aset dan kemampuan

mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok.

Untuk menemukan fakta-fakta masyarakat yang mungkin bisa digunakan untuk

memecahkan persoalan masyarakat serta mempelajari gejala yang terdapat pada setiap

peristiwa interaksi antar manusia, maka pendekatan sosiologi sangat relevan dipakai

pada penelitian gandang tambua dan proses produksinya.

B. Studi Pendahuluan (Kajian Pustaka)

Penelitian mengenai Gandang Tambua dan Proses Produksinya di Jorong Sigiran

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau pernahditeliti dan dibahas

oleh beberapa peneliti, yaitu:

1. Opsi Sadli dkk  1984 dengan judul “ Karawitan Gandang Tambu di Nagari Tuo

Malintang”. Penelitian ini menjelaskan tentang bahan dan cara pembuatan tasa

dan tambua di Pariaman

2. Drs. Erizal. 2000. Laporan penelitian dengan judul “Instrumen musik

membranophone minangkabau”. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep

gandang tambua di Pariaman, yang disebut dengan gandang tambua karena

dipakai untuk mengiringi acara batabuik di Pariaman.

3. Khanizar Chands. 1995. “ Musik Tabuik Dalam Upacara Tabuik Sebagai Upacara

Kaum Syiah di Pantai Barat Sumatera Barat”. Penelitian ini menjelaskan tentang

gandang tambua dan tasa yang diperankan dalam upacara tabuik yang ada di

Pariaman.

Dari hasil penelusuran terhadap tulisan-tulisan ilmiah yang ada, penulis hanya
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mememukan beberapa buah tulisan ilmiah yang dicantumkan di atas. Dari tulisan tersebut

hanya ditulis secara ringkas. Mengingat permasalahan yang akan penulis kaji belum ada

dibahas oleh penulis sebelumnya dan kalaupun ada pada wilayah yang berbeda dan secara

historis juga tidak sama. Untuk itu gandang tambua dan produksinya di Jorong Sigiran

Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau adalah penting dan menarik

untuk penulis kaji dan teliti.
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian Gandang Tambua dan Proses Produksinya di Jorong pantas Kanagarian

Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan gandang tambua di Jorong Pantas Kanagarian

Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

2. Untuk mengetahui usaha meningkatkan produk gandang tambua di Jorong Pantas

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau

Diharapkan hasil penelitian tahap- I (tahun pertama) ini bermanfaat:

1. Diharapkan Dapat membantu pengrajin gandang tambua di Jorong Sigiran

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau agar bisa

memproduksi gandang tambua yang berkualitas.

2. Menerapkan strategi dan kebijakan terkait kewirausahaan, sehingga pengrajin

mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gandang tambua.

3. Dapat membantu pengrajin menciptakan langkah-langkah kerja dalam meningkatkan

taraf perekonomiannya.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Jorong Sigiran Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya

Maninjau Kabupaten Agam. menggunakan metode wawancara dan survey terhadap proses

produksi gandang tambua. Metode ini dimaksud untuk mengkaji secara mendalam tentang

gandang tambua dan proses produksinya serta mengkaji faktor-faktor apa yang

mempengaruhi produksi gandang tambua tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data gandang tambua dan proses

produksinya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memperoleh data penelitian,

yaitu dengan merancang secara bertahap teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara dengan pihak pengrajin (konsumen), seniman, budayawan, instansi

terkait, dankonsumen (pembeli).Metode kualitatif lebih banyak digunakan karena pihak-

pihak terkaitterutama pengrajin gandang tambua (produsen gandang tambua). Yang terlibat

langsung dan merasakan suka duka membuat dan memasarkan  gandang tambua.

Observasi dan  pengamatan merupakan cara yang sengaja dilakukan untuk mengamati

peristiwa, perilaku , dan  fenomena sosial yang  berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam

pengamatan berperan serta , berarti pengamat (peneliti) ikut, terlibat baik secara aktif maupun

pasif dalam mengamati dan menganalisa objek yang diteliti. Dalam hal ini observasi

dilakukan terhadap proses produksi gandang tambua.Agar masalah penelitian dapat

diungkapkan dengan jelas, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap fenomena-

fenomena yang berhubungan dengan gandang tambua serta semua faktor yang mempengaruhi

proses produksinya.

Selanjutnya peneliti juga akan melakukan interaksi dengan berbagai pihak guna

memahami peri laku masyarakat pendukung (seniman pelaku, pengrajin, masyarakat

setempat dan konsumen gandang tambua), dan berupaya mengumpulkan data dan informasi

yang akan dijadikan sebagai bahan yang akan dianalisa

Pengumpulan data berupa proses produksi gandang tambua menggunakan peralatan

teknologi media rekam untuk kelangsungan dokumentasi audio, dan visual, seperti kamera

foto digital, tape recorder, camera video, dan video tape, serta peralatan lainnya yang sifatnya

dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan. Kamera video membantu

peneliti merekam pelaksanaan proses produksi gandang tambua di Jorong Pantas Kanagarian
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Koto Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau. Kamera foto digunakan untuk mengabadikan

bagian-bagian yang menarik dalam proses pembuatan gandang tambua. Tape recorder

digunakan untuk merekam wawancara dan diskusi dengan dengan informan, supaya data

terekam semua.

B. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahap akhir suatu proses penelitian. Kegiatan ini meliputi

beberapa proses pengolahan data:

1. Mentranskripsi semua data lapangan yang telah direkam.

2. Melakukan penyeleksian terhadap semua data yang telah ditranskripsi, guna mendapat

data yang mempunyai hubungan dengan desain penelitian yang telah dirumuskan

sebelumnya.

3. Melakukan klasifikasi data lapangan sesuai dengan rancangan out- line gandang

tambua dan proses produksinya di Jorong Pantas Kanagarian Tanjung Sani

Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

C. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data (Laporan)

Penyajian data dilakukan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan ilmiah

berdasarkan data-data yang diperoleh kedalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggung

jawabkan. Laporan akan diformatkan sesuai panduan yang berlaku.

Bagan Aliran Penelitian

GANDANG TAMBUA

Pelaku seni dan
Pengrajin Gandang

Tambua

Pengrajin
Gandang
Tambua

Kewirausahaan Produksi
Gandang Tambua

KONSUMEN :

- Seniman
- Stage holder
- Instansi Kebudayaan
- PT Seni

Faktor yang
mempengaruhi (Eksternal

& Internal)
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BAB V

HASIL YANG DICAPAI

A.  Persentase Capaian

Hasil dari Penelitian Hibah Bersaing dengan kegiatan penelitian Gandang Tambua

dan Proses Produksinya di Jorong Sigiran Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung

Raya Maninjau, sudah mencapai 100 (seratus) %. Pencapaian dapat dilihat dari beberapa item

sebagai berikut :

1. Publikasi produk melalui tulisan ilmiah dan pameran

2. Memperoleh hak patent merk pada Kanwil Kemenkumham Padang untuk

mendapatkan perlindungan hak cipta secara hukum  .

3. Publikasi pada media televisi ( Trans 7 dan Net TV )

4. Seminar hasil pada seminar internasional Festival Kesenian Indonesia tanggal 9

November 2016

B. Produksi Gandang Tambua dan Proses Produksinya

1. Pemilihan Bahan

Bahan dasar pembuatan gandang tambua adalah kayu. Kayu yang bisa dijadikan

bahan pembuatan gandang tambua menurut seorang pengrajin gandang tambua Zulkifli St

Janaik adalah kayu Pulai dan kayu Kubai. Namun menurut pengrajin ini jenis kayuyang

lebihbaik untuk digunakan adalah kayu Pulai. Karena Kayu Pulai awalnya bergetah sesudah

kayu kering bobotnya menjadi semakin ringan,sehingga memudahkan pemain gandang

tambuakarena dalam memainkan gandang tambua pemain gandang tambua sambil

menyandang gandang tambua dibahu mereka.

Selain ringan keistimewaan lain dari kayu Pulai adalah pokok kayu lebih

panjangsehingga dapat menghasilkan gandang tambua lebih banyak.Yaitu satu batang Pulai

bisa menghasilkan kira-kira 20 buah bahkan sampai 40 buah gandang tambua.Sedangkan

KayuKubaisetelah kering bobotnya lebih berat dibandingkan dengan kayu Pulai, dan

pokokkayu kubai lebih pendek dibandingkan dengan kayu pulai. Sebatang kayuKubai

menghasilkan kira-kira 8 buah gendang tambua.Hal ini membuat pengrajin gandang tambua

lebih suka menggunakan kayu pulai sebagai bahan untuk memproduksi gandang tambua

mereka.

Kualitas  dan Kuantitas

Gandang Tambua
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Pokok kayu pulai dan pokok kayu kubai banyak terdapat di daerah sekitar danau

Maninjau, kayu ini tumbuh secara liar di hutan-hutan sekitar danau dan diladang para petani

sekitar danau.Pengrajin gandang tambua memperoleh bahan pokok untuk gandang dari

berbagai tempat yang ada disekitar danau maninjau, disekitar Kanagarian Tanjung Sani

yaitu; Data Pasa Akaik Aia Gadang; Koto Malintang; Dama Gadang; Koto Panjang;

Sibarasok; Sungai Tampang; Batu Tigo; Dalu-Dalu; Pangka Tanjuang; Sarojo; Muko Jalan;

Batu Nanggai dan lain-lain.

Pokok kayu kubai dan kayu pulai yang akan ditebang terlebih dahulu harus dibeli

pada masyarakat sekitar yang memiliki kayu yang tumbuh diladang mereka, dan bagikayu

yang tumbuh di tengah hutan maka pengrajin tidak harus membayar atau membelinya tapi

boleh ditebang.

Sebelum proses penebangan kayu, pengrajin gandang tambua harus mengurus surat

izin dari pemerintahan nagari setempat, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perizinan tersebut dikeluarkan oleh wali nagari, camat, dan dinas kehutanan. Proses

adminitrasi di mulai dari wali nagari dan camat, pengrajin yang akan menebang pokok kayu

membayar biaya administrasi lebih kurang Rp 10.000,-. Selanjutnya ke dinas kehutanan,

dengan biaya administrasi Rp 15.000,-. Dan pengrajin akan memperoleh surat izin

penebangan sehingga sudah bisa menebang kayu yang dimaksudkan.

Lokasi menebang kayu biasanya terletak pada tempat yang berbeda, yaitu ladang dan

hutan. Jarak tempuh lokasi berfariasi, tergantung keberadaan kayu yang sesuai untuk

membuat gandang tambua.Untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ditempuh pengrajin

dengan berjalan kaki, dan jarak tempuh yang cukup jauh maka digunakan sarana transportasi.

Lokasi Kayu yang akan ditebang tidak selalu bisa dilalui, maka pengrajin harus membuat

jalan alternatif  supaya dapat sampai  ketujuan, hal ini terjadi karena hutan tersebut begitu

bersemak-semak, sulit ditempuh langsung menuju pohon yang akan ditebang, terlebih dahulu

dibuatkan jalan atau dirintis dengan cara malateh atau di siangi (semak dibersihkan). Terlihat

seperti gambar di bawah ini :
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Gambar 1:
Menebas semak dalam rimba menuju tempat pohon yang akan ditebang

(Berjarak 200 m dari lokasi)

Gambar 2: Menebas semak menuju tempat pohon berada (berjarak 100 m)

Gambar 3
Terlihat pohon yang akan ditebang (berjarak 50 m dari pohon tersebut)

2. Proses Penebangan dan Pemotongan Kayu.

Setelah lokasi pokok kayu bisa dilalui maka dilakukan persiapan peralatan untuk

menebang pokok kayu yang dimaksud.Peralatan yang dibutuhkan untuk memotong adalah

mesin pemotong (senso), menebang pokok pohon membutuhkan ketrampilan khusus karena

pokok kayu yang akan ditebang adalah   pokok kayu yang cukup besar dan tinggi, medan

penebangan juga menjadi rintangan dalam penebangan, misalnya kayu yang tumbuh dilereng

bukit lebih sulit menebangnya dibandingkan menebang kayu yang tumbuh ditempat yang

landai, hal lain yang perlu diperhatikan dalam menebang pohon adalah perhitungan posisi

tumbang atau rebah kayu pada saat setelah selesai dipotong, karena jika tidak hati-hati, maka
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pohon akan tumbang kearah penebang yang akan berdampak fatal, atau akan menimpa pohon

lain yang tumbuh disekitar pokok pohon yang ditebang dan pohon lain akan terbawa tumbang

juga.

Setelah tahap penebangan, pokok kayu yang sudah tumbang dibersihkan dan dipotong

pada bagian ranting-ranting kayu yang kecil-kecil sehingga yang tersisa hanya batang pohon

yang lurus tanpa ranting saja, baru dapat dilakukan maka proses berikutnya yaitu tahap

pengukuran batang pohon yang tumbang, pengukuran dilakukan untuk kepentingan

pemotongan kayu yang akan dijadikan gandang tambua. Batang kayu diukur sesuai dengan

ukuran gandang tambua yang akan dibuat, setelah selesai tahap pengukuran, dilakukan

pemotongan menggunakan mesin pemotong kayu (senso) sesuai ukuran yang telah

ditetapkan. Pemotongan dilakukan dimulai dari pangkal kayu sampai pada ujung kayu

dibagian yang paling kecil untuk gandang tambua ukuran kecil. Untuk sebatang pokok pohon

pulai dapat menghasilkan potongan-potongan kayu untuk gendang kurang lebih dua puluh

sampai empat puluh potong, tergantung panjang kayu yang ditebang, dan pokok pohon kubai

menghasilkan kira-kira sepuluh sampai dua puluh  potongan-potongan kayu untuk gendang,

jumlah ini lebih sedikit dibandingkan potongan-potongan yang dihasilkan oleh pokok kayu

pulai karena kayu jenis kubai biasanya batangnya lebih pendek jika dibandingkan dengan

kayu pulai.

1.

Gambar 4. Kayu sedang ditebang
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2.

Gambar 5. kayu sedang diukur sebelum dipotong

3.

Gambar 6. potongan potongan kayu yang sudah dipotong

Potongan-potongan kayu yang sudah dipotong belum bisa dibawa ke bengkel kerja

pengrajin, harus melalui tahap kedua, yaitu tahap pengukuran ketebalan gendang dan

tahap pengukuran diameter lebar gendang.

4.

Gambar 7. alat busur pengukur
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5.

Gambar 8.
Potongan kayu sedang diukur

Pengukuran ketebalan dan diameter gandang menggunakan  alat busur yang dibuat

kusus oleh pengrajin dengan bahan dari besi (seperti jangka yang dapat berputar 360

derajat). Potongan-potongan kayu yang sudah ditentukan diameter dan ketebalannnya

akan dilobangi dan dikuliti, proses melobangi dan menguliti potongan kayu pada

tahap awal dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong (senso),

6.

Gambar 9. Senso sedang melobangi

7.

gambar 10. potongan yang sudah berlobang
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8.

gambar 11. sedang menguliti kulit kayu

Bagian tengah  potongan kayu di potong persegi agar mudah untuk dikeluarkan, telah

potongan berlobang, tahap berikutnya adalah membersihkan sisa-sisa kayu yang

masih ada dengan cara memotong kecil-kecil berbentuk persegi bagian dalam yang

tertinggal agar memudahkan untuk mengeluarkannya.

9.

gambar 12. senso sedang melobangi dengan sayatan kecil-kecil

Lobang potongan kayu yang sudah dipotong kecil-kecil dikeluarkan dengan alat

seperti sendok besar yang terbuat dari besi dengan ujung yang tajam (seperti

linggis),fungsi alat ini mengikis  dan membersihkan  potongan-potongan kecil yang

yang sudah diiris-iris menggunakan  senso pada tahap diatas tadi, alat ini merapikan

lobang sampai bersih  sehingga berbentuk lingkaran, proses perapian lobang kayu

disebut oleh pengrajin dengan istilah merodong, dan alat yang digunakan disebut

rodong.

Proses merodong harus dilakukan oleh pengrajin yang sudah trampil, karena

bagi yang belum biasa melakukannya, maka ketika merodong akan keluar dari garis
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yang sudah ditentukan sehingga akan merubah ukuran diameter gandang yang sudah

ditentukan atau akan menghasilkan lingkaran yang tidak bersih .

1.

gambar13. alat utk merodong

2.

a

b

c

gambar 14. proses sedang merodong

Proses ini dilakukan pada semua potongan-potongan kayu yang sudah dipotong,

Setelah semua potongan selesai pada tahap merodong maka potongan gandang

tambua setengah jadi siap untuk dibawa ke bengkel kerja pengrajin untuk diproses

pada tahap selanjutnya.
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C. PROSES PENGOLAHAN GANDANG TAMBUA DI BENGKEL KERJA

PENGRAJIN

Potongan-Potongan kayu untuk gandang tambua yang setengah jadi dikumpulkan di

bengkel kerja pengrajin untuk proses produksi tahap selanjutnya.

1. Proses pengeringan

Pada tahapan ini gandang tambua setengah jadi sampai pada tahap pengeringan,

proses pengeringan dilakukan secara alami menggunakan panas matahari, pengeringan

maksimal dengan kondisi panas matahari terus menerus memerlukan waktu sampai

sepuluh hari, dan terkadang bisa lebih lama apabila cuaca mendung atau turun hujan.

gambar 15. proses pengeringan gandang tambua :

Proses pengeringan adalah tahapan penting untuk menentukan kualitas bunyi yang

dihasilkan oleh gandang tambua, kayu gandang tambua yang basah atau kurang

keringakan menghasilkan bunyi yang lembab dan terdengar tidak nyaring, sehingga

kualitas gendang tidak akan baik. Pengeringan yang maksimal juga menentukan untuk

penghalusan bagian luar gendang dan untuk kualitas pengecatan dasar untuk

gendang.kayu gendang yang belum kering apabila sudah dilicinkan dengan alat

pengataman akan mudah retak, jika ini terjadi maka pengrajin harus menambal bagian

yang pecah (didempul). Dan  jika sudah langsung dicat dasar maka akan cat dasar mudah

pecah-pecah (retak), sehingga pengrajin harus mengulang lagi pengecatan dasar. Hal ini

jika dilakukan akan merugikan pengrajin  secara waktu dan memerlukan biaya tambahan.

Maka pengolahan kayu untuk gandang tambua benar-benar harus melalui proses

pengeringan maksimal, karena berdampak pada kualitas gandang tambua yang dihasilkan,

baik dari aspek kualitas bunyi maupun kualitas gendang secara estetika serta kualitas

produksi secara keseluruhan.
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2. Proses penghalusan dan memberi motif gambar gandang tambua

Kayu bahan gendang setengah jadi yang sudah benar-benar kering akan diproses pada

tahap berikutnya, yaitu tahap penghalusan. Pada tahap ini bagian luar dan bagian dalam

gandang tambua dihaluskan (dikatam) menggunakan mesin pengetam sampai tidak ada

lagi bagian dalam dan bagian luar yang bergelombang karena kurang rata.Proses

berikutnya dilakukan penghalusan bagian luar gandang tambua menggunakan amplas

halus, untuk lebih menghaluskan setelah dihaluskan menggunakan mesin pengetam.

Pengamplasan dilakukan sebagai penghalusan terakhir untuk bagian luar gandang tambua

sebelum melakukan pengecatan dasar. Setelah hasil penghalusan  benar-benar rata- maka

bagian luar gandang harus di cek lagi dengan cara disentuh dengan telapak tangan, jika

dirasakan masih ada bagian yang belum mencapai kehalusan yang maksimal maka akan

dilakukan pengulangan mengamplas  sampai pada hasil tidak ada lagi bagian luar

gandang tambua yang tidak rata. Proses penghalusan bagian luar gandang tambua

memerlukan waktu kira-kira tiga puluh menit untuk  sebuah gandang tambua.

Gambar 16 : menghaluskan permukaan luar gendang tambua dengan katam listrik

Gambar 17. gandang tambua yang sudah halus bagian luarnya
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Gambar 18. Proses Pengecatan dan memberi motif bagian luar gandang tambua

Gandang tambua  yang sudah diamplas dan di cat dasar, pengerjaannya akan masuk pada

tahap berikutnya, yaitu memberi cat sesuai warna yang diinginkan pemesan dan membuat

motif untuk hiasan untuk bagian luar gandang tambua.

Memberi motif dan mencat bagian luar gandang tambua dilakukan pengrajin dengan cara

manual dengan peralatan sederhana, sehingga untuk sebuah gandang tambua memerlukan

waktu yang cukup lama pada tahapan ini. Untuk proses pengerjaan membuat motif

gambardilakukan oleh pengrajin tertentu, karena tidak semua pengrajin memiliki ketrampilan

menggambar motif, dalam hal ini untuk membuat motif hanya bisa dilakukan oleh istri

pengrajin saja, hal ini berdampak terhadap jumlah gandang tambua yang bermotif gambar

yang dapat dihasilkan oleh pengrajin, untuk jumlah yang cukup banyak memerlukan waktu

yang cukup lama dalam pengerjaannnya. Sebelum motif gambar dipindahkan kebagian luar

gandang tambua, terlebih dahulu dibuatkan patronnya atau pola motif tersebut dengan kertas

tebal atau dengan kulit.

Motif yang akan digambar pada bagian luar gandang tambua bervariasi, tetapi tetap

mempunyai kekhasan dari motif yang diproduksi oleh pengrajin, dan tidak menutup

kemungkinan pengrajin membuatkan motif hiasan sesuai dengan selera pemesan. Tahapan

selanjutnya adalah memberi warna gandang tambua yang sudah digambar dengan motif

gambar, proses pemberian warna disesuaikan dengan warna yang dipilih oleh pemesan atau

warna yang sudah ditentukan oleh pengrajin sesuai dengan warna yang menjadi ciri khas

gandang tambua produksi mereka yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam, biru.Bahan yang

dipergunakan untuk pengecatan adalah cat minyak, karena cat minyak hasilnya lebih berkilat

dan tahan air.

Selesai tahap pemberian cat dan pemberian motif, maka tahap berikutnya adalah tahap

pengeringan gandang tambua yang sudah selesai dicat. Pengeringan cat motif ini relative

sebentar, tidak membutuhkan waktu yang lama.
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Gambar 19. gandang tambua sudah diberi warna

Motif gambar pada gandang tambua produk pengrajin biasanya memiliki ciri sendiri

dan mendasar, menurut pengrajin mereka menggunakan corak marawa (bendera minang

kabau untuk daerah agam).

Waktu yang dibutuhkan untukpenyelesaian motif gambar tidak bisa ditentukan secara

mendasar, karena ini tergantung pada banyak dan rumitnya motif gambar yang harus dibuat

dan warna yang akandiberikan pada motif gambar tersebut. Pada dasarnya yang biasa

dikerjakan pengrajin pada motif sederhana serta pemakaian warna cat yang tidak terlalu

banyak warna (beragam),  dalam satu hari (delapan Jam) pengrajin dapat menyelesaikan

motif gambarsepuluh buah gandang tambua, apabila motif gambar cukup banyak (rumit)

serta warna beragam, waktu yang dibutuhkan 5 hari (40 Jam) untuk sepuluh buah gandang

tambua.

D. Proses Finishing Gandang Tambua

A. Pemasangan kulit penghasil bunyi pada gandang tambua

Pada tahap akhir proses produksi gandang tambua adalah memasang lapisan

kulit tipis sebagai membran penghasil bunyi, kulit yang dipergunakan adalah kulit

kambing dengan ketebalan dan ukuran yang sudah ditentukan, untuk sebuah gandang

tambua dibutuhkan dua helai kulit kambing yang dipasang pada bagian atas dan

bagian bawah gandang tambua.

Bentuk kulit kambing tersebut adalah sebagai berikut :
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Gambar 20. Kulit Kambing
Kulit kambing yang dipergunakan untuk gandang tambua adalah kulit

kambing dengan kualitas yang bagus, karena kualitas kulit kambing akan berpengaruh

terhadap bunyi yang dihasilkan oleh gandang tambua. Untuk itu dibutuhkan ketelitian

pengrajin dalam memilih bahan (kulit). Berdasarkan pengalaman pengrajin

(Zulkarnain) gandang tambua, alasanpemakaian kulit kambingkarena kulit kambing

tidak terlalu tebal, tapi kuat, serta menghasilkan bunyi yang nyaring.

Bahan dasar kulit kambing dibeli pengrajin kepada pengrajin kulit kambing

yang berada di daerah sekitar sumatera barat antara lain: daerah padangpanjang,

dengan harga sekitar tiga puluh ribu perlembarnya.

Pemasangan kulit kambing pada gandang tambua dilakukan dengan beberapa

tahap sebagai berikut:

1. Tahap awal sebelum pemasangan terlebih dahulu kulit kambing direndam agar

lunak dengan tujuan memudahkan pada saat pemasangan.

2. Tahap berikutnya adalah memasang kulit kambing pada lobang gendang

menggunakan lilitan rotan.

Gambar 21. Memasang Kulit Kambing

3. Tahap selanjutnya kulit kambing yang sudah terpasang harus direngang

dengan cara mengencangkan lilitan rotan dengan tali plastic berukuran 0,5 cm,

sambil dihimpit dengan potongan kayu yang mempunyai bobot yang berat

yang diletakan pada lingkaran gandang tambua.
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sambil dihimpit dengan potongan kayu yang mempunyai bobot yang berat

yang diletakan pada lingkaran gandang tambua.
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Gambar 22. Peregangan kulit kambing

4. Setelah proses pemasangan kulit kayu selesai dilakukan maka tahapan akhir

dari proses finishing adalah pemasangan sabuk penggantung gandang tambua

yang di pasang di sisi samping gandang tambua, guna sabuk ini adalah untuk

penggantung gandang tambua di bahu pemain gandang tambua.

Gambar 23: Pemasangan tali pada badan gendang

Gambar 24 : Gandang Tambua yang sudah siap untuk dimainkan

5. Pemasangan membrane (penghasil bunyi Gandang tambua) yang sudah selesai

dibuat hingga layak untuk dimainkan mempunyai ketrampilan

tersendiri.Biasanya pengrajin sendiri yang memasang dan dibantu anak-anak

beliau. Ilmu memasang ini di dapat dari pengalaman (otodidak) Seperti terlihat

pada gambar di bawah ini :
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Gambar 25 : Gandang tambua sedang dimainkan

E. Pemasaran Produk Gandang Tambua

Gandang tambua yang dibuat oleh pengrajin gandang tambua di jorong pantas

Kanagarian koto sani kecamatan Tanjung mutiara Maninjau, dijual pada konsumen melalui

promosi dari mulut ke mulut, peminatnya masih terbatas dikalangan seniman gandang

tambua, kelompok-kelompok atau sanggar-sanggar seni serta beberapa instansi terkait yang

membina kelompok seni di wilayah kerja mereka, serta beberapa institusi pendidikan untuk

melengkapi prasarana  belajar kesenian berupa alat music tradisi untuk menunjang kegiatan

ekstra kurikuler pada bidang studi seni budaya.Dan beberapa peminat lain seperti dari

pedagang yang berfungsi sebagai tangan kedua yang menampung produksi gandang tambua

yang nantinya akan dijual lagi pada pihak ketiga.

Sistem pemasaran belum terkelola dengan maksimal, penjualan gandang tambua

dilakukan oleh pengrajin dengan cara sederhana, pengrajin akan memproduksi gandang

tambua apabila ada pesanan dari konsumen, dengan patokan harga yang masih jauh dibawah

standar kelayakan. Pengrajin tidak mematok harga dengan jumlah  nominal  yang tinggi,

(dijual dengan harga yang cukup murah). Standar harga seperti ini menjadi celah bagi

pedagang (pengepul) sebagai tangan kedua untuk membeli produk gandang tambua yang

nantinya akan disalurkan pada konsumen dengan harga yang cukup tinggi, hal ini terjadi juga

disebabkan karena pengrajin tidak memiliki pasar sendiri selain seniman pelaku pemain

gandang tambua serta dari beberapa pihak dikalangan terbatas.

Produk kerajinan gandang tambua yang di buat oleh pengrajin, secara hukum belum

mempunyai kekuatan, karena mereka tidak memiliki hak paten atas produk gandang yang

mereka produksi,karena pengrajin tidak mendaftarka merk dagang gandang tambua produk

mereka pada instansi terkait.hal ini juga berpengaruh terhadap harga jual produk gandang

tambua, misalnya : gandang tambua yang mereka produksi dibeli oleh pihak lain, kemudian

pihak lain tersebut memberi merk pada gandang tambua dan menjual dengan harga yang



27

berbeda (lebih mahal ) jika dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Kondisi ini sudah

pasti akan merugikan pihak pengrajin secara finansial, serta pengrajin tidak dapat bertindak

apapun jika kondisi tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain akan memberi kesempatan

pada pihak-pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang besar atas produk gandang

tambua yang di buat pengrajin.

Faktor penting lainnya yang terjadi dengan system pemasaran seadanya yang

dilakukan pengrajin untuk memasarkan produk mereka adalah kuantitas penjualan tidak bisa

maksimal, jumlah produk  yang hasilkan hanya tergantung pada pesanan konsumen saja,  jika

tidak ada pesanan gandang tambua,  maka pengrajin akan berhenti berproduksi dan ini

berdampak terhadap peningkatan perekonomian pengrajin  (penghasilan menurun), sehingga

taraf hidup pengrajin selalu berada pada posisi pas-pasan, maka perkembangan usaha

pengrajin dalam memproduksi gandang tambua berkembang dengan sangat lambat.

Pemasaran gandang tambua pada saat sekarang ini sudah menjangkau wilayah diluar

sumatera barat, seperti Pekan Baru, Taman Mini Jakarta, Batam, Jabodetabek, bahkan sampai

keluar negeri Malaysia. Harga penjualan yang ditetapkan oleh pengrajin relative murah dan

terjangkau, tetapi tetap belum bisa memaksimalkan penjualan gandang tambua yang

diproduksi oleh pengrajin.
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BAB VI

ANALISIS HASIL

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi terhadap gandang tambua dan

produksinya di Jorong Sigiran Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau

dari aspek kerajinan, aspek pengrajin dan aspek pemasaran. Kegiatan penelitian gandang

tambua dan produksinya di Jorong Sigiran Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung

Raya Maninjau, dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk

gandang yang menghasilkan model produk gandang tambua sebagai home industri yang

mempunyai daya saing. Pengrajin gandang diarahkan untuk dapat mengelola usaha home

industrinya dengan manajemen yang baik dan terstruktur. Peningkatan kualitas kemampuan

pengrajin gandang tambua dan peningkatan keefektifan dan keefisienan proses produksi

gandang tambua. penelitian ini, memiliki dampak terhadap kualitas produksi gandang tambua

sehingga meningkatkan  nilai jual dan penjualan sehingga berdampak pada perekonomian

pengrajin gandang tambua . Gandang tambua sebagai instrumen musik tradisi yang

merupakan bagian dari budaya yang bersifat tangible membutuhkan  perhatian semua stake

holder terkait peningkatan produksinya.

Berikut tahapan penelitian yang telah dilakukan sampai pada hasil penelitian :

ASPEK
GANDANG
TAMBUA

PERMASALAHAN SOLUSI YANG
DITAWARKAN

METODE YANG
DIGUNAKAN

HASIL

Sumber
Daya
Manusia

1. Tingkat Pendidikan
pengrajin yang
rendah

2. Tenaga kerja
sebagai pengajin
gandang jumlahnya
terbatas

Perlu dilakukan
pembinaan terhadap
pengrajin terkait
peningkatan kualitas
produk

1. Melakukan
pelatihan untuk
pengrajin dengan
melibatkan
instruktur

2. Melakukan
penambahan
tenaga kerja
dengan
melibatkan
masyarakat yang
berada di sekitar
wilayah kerja
pengrajin

3. Membantu
mencarikan
peluang dengan
pemda terkait
agar
memprogramkan
pembinaan untuk
pengrajin
gandang tambua

1. Meningkatkan
Skil pengrajin
sehingga kualitas
produk semakin
maksimal

2. Pertambahan
tenaga kerja
meningkatkan
kuantitas produk
dengan cara
mempekerjakan
pelajar yang
dapat bekerja per
hari

Bahan Baku 1. Mulai berkurang
dengan
terbatasnya jenis

1. Perlu dilakukan
diskusi dengan
pengrajin terkait

1. Melakukan
sosialisasi
kepada

1. Jenis kayu untuk
bahan baku
gandang tambua
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kayu yang dapat
dijadikan bahan
baku gandang
tambua

2. Sulit menjangkau
bahan baku dan
proses
penebangan yang
memerlukan
waktu cukup lama
karena kayu yang
akan di tebang
berada di lokasi
yang jauh

3. Membutuhkan
tenaga buruh
tambahan untuk
mengangkat
potongan kayu
dari lokasi
penebangan
menuju bengkel
kayu

jenis kayu yang lain
yang dijadikan
alternatif pengganti
jenis kayu yang
dipakai untuk bahan
baku gandang
tambua

2. Perlu
pengarahan/pemaha
man pada pengrajin
untuk tebang pilih
dasar tebang tanam
agar jenis kayu
sebagai bahan
gandang tambua
tidak habis (punah)

3. Perlu ada alternatif
pemasok bahan baku
/ pengrajin tidak
mencari bahan baku
lagi, tapi ada kerja
sama dengan orang
lain sebagai
pemasok tetapi
bahan baku

pengrajin
tentang
penggunaan
bahan baku

2. Penebangan
yang dibarengi
penanaman
mengatasi
penggundulan
hutan serta
memenuhi
kebutuhan akan
ketersediaan
bahan baku
kayu untuk
jangka panjang

lebih variatif
sehingga
mengurangi
dampak
kepunahan
terhadap beberapa
jenis kayu

2. Membuka
peluang kerja
baru bagi
masyarakat

3. Tenaga dan
waktu pengrajin
akan fokus hanya
pada proses
produksi saja
sehingga
kuantitas produk
dapat lebih
meningkat

Proses
Produksi

Fasilitas peralatan
masih terbatas,
beberapa peralatan
masih digunakan
secara manual :
1. Merodong

menggunakan
linggis secara
manual

2. Pengeringan kayu
menggunakan
panas matahari

3. Mencat gandang
menggunakan
kuas

4. Pemasangan kulit
membaran
dilakukan secara
manual

5. Membuat motif
ukiran pada
gandang secara
manual

6. Waktu produksi
gandang tambua
cukup lama
karena
keterbatasan
fasilitas

Perlu penambahan
fasilitas peralatan untuk
produksi gandang
tambua

1. Berdiskusi
dengan
pengrajin untuk
memodifikasi
peralatan yang
digunakan
secara manual
menjadi semi
mesin dengan
melibatkan
teknisi
dibidang
peralatan
produksi

2. Menyarankan
penggunaan
kompresor
untuk mencat
gandang
tambua

3. Pola motif agar
dapat dicetak

4. Menghubungi
pemda agar
dapat
memperhatikan
industri kecil

1. Peralatan yang
memadai akan
memperpendek
waktu yang
dibutuhkan untuk
produksi sehingga
kuantitas produk
meningkat

2. Pengerjaan untuk
produksi akan
lebih ringan dan
memudahkan
pengrajin dalam
produksi gandang
tambua

3. Pesanan akan
selesai tepat
waktu sehingga
kepuasan
konsumen dapat
tercapai

Pemasaran 1. Pemasaran
masih dilakukan
secara lisan

2. Harga jual
sangat rendah

1. Produk harus
dipatenkan

2. Perlu pelatihan
manajemen
kewirausahaan

1. Diskusi tentang
proses
pematenan
produk

2. Diskusi

1. Pemasaran
maksimal akan
berdampak pada
omset penjualan
produk
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karena melalui
pedagang
pengumpul

3. Produk belum
dipatenkan

4. Pengelolaan
secara
tradisional
Dengan sistem
kekeluargaan

3. Perlu publikasi
melalui media
sosial untuk
mencari peluang
pasar

mengenai proses
pembuatan
gandang tambua
yang lebih
efektif

3. Pengrajin dilatih
untuk
menggunakan
media sosial

2. Meningkatkan
taraf
perekonomian
pengrajin

3. Home industri
akan
berkembang
dengan baik

SKEMA CAPAIAN

Jurnal

Gandang Tambua

HKI Publikasi
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BAB VII

RENCANA TAHUN KEDUA

1. Kembali kelapangan untuk menyempurnakan data dan uji public terhadap hasil

penelitian.

2. Melaksanakan seminar hasil dengan seniman pelaku, pengrajin, dan para budayawan.

3. Pembuatan tulisan untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi.

4. Melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dari lapangan, yang saat ini

masih bertaraf deskriptif.

5. Melanjutkan Melakukan pembinaan terhadap pengrajin gandang tambua.

6. Membantu proses pemasaran ketingkat pasar yang lebih luas.
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BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian sementara diperoleh data bahwa alat music tradisional gandang

tambua berkembang cukup baik ditengah masyarakat pendukungnya, perkembangan kesenian

tradisi gandang tambua belum sejalan dengan perkembangan produksi alat music tradisional

gandang tambua , baik secara kuantitas dan kualitas produk karena tidak didukung oleh

sarana yang memadai sebagai alat untuk memproduksi gandang tambua.

Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap proses produksi dan hasil produksi

gandang tambua ternyata produk kerajinan gandang tambua  cukup diminati, terutama oleh

seniman pelaku. peminat alat music tradisional gandang tambua juga cukup luas, terbukti

dengan pasarnya yang sudah sampai keluar provinsi, bahkan sudah bisa disejajarkan pada

taraf nasional karena produk gandang tambua sudah menembus pasar luar negeri.

Diharapkan pada pihak terkait seperti pemda, BUMN, pihak swasta, stake holder,

institusi seni, bersama-sama dan bekerja sama melakukan pembinaan dalam berbagai bentuk,

berupa kostribusi sarana dan prasarana, dan permodalan untuk pengembangan usaha

pengrajin.
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SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

I. Pendahuluan

Gandang tambua yang berada di Sigiran perupakan usaha keluarga. Melalui penelitian

pertama tampak bahwasanya proses pembuatan Gandang Tambua mulai dari penebangan

kayu sebagai bahan bakunya diambil dari hutan, hingga terbentuk menjadi gandang tambua

yang layak dimainkan, ternyata memakan waktu yang cukup lama.

Hal tersebut tidaklah efisien dan efektif untuk kebutuhan pemesan gandang tambua

Keadaan yang sedemikian  ini  sangat memerlukan bantuan teknologi yang campin.

Terkait dengan judul penelitian “ Gandang Tambua dan Produksinya di Jorong

Sigiran Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau”, maka penekanan

penelitian ini pada Gandang Tambua dan Produksinya. Penelitian terfokus pada peningkatan

proses pembuatan gandang tambua serta faktor-faktor yang mempengaruhi pruduk dari aspek

kualitas dan kuantitas gandang tambua.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan masalah sebagai berikut:.

7. Bagaimana difersifikasi bahan kayu untuk gandang tambua.

8. Bagaimana peningkatan kualitas produk gandang tambua menggunakan teknologi.

III. Tujuan penelitian

3. Untuk mempelajari proses pembuatan gandang tambua melalui akustik dan

pengukiran yang lebih meningkat di Jorong Sigiran Kanagarian Tanjung Sani

Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

4. Untuk menghasilkan konsep-konsep yang bisa diterapkan dalam upaya meningkatkan

kuantitas dan kualitas produksi gandang tambua di Jorong Sigiran Kanagarian

Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.

5. Untuk menghasilkan strategi yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup pengrajin dan meningkatkan eksistensi gandang tambua di Jorong Sigiran

Kanagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau.
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IV. Manfaat Penelitian

4. Menetapkan strategi, konsep, kebijakan dalam memproduksi gandang tambua,

sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa memenuhi pesanan

konsumen (kuantitas).

5. Dapat membantu pengrajin gandang tambua di Jorong Sigiran Kanagarian Tanjung

Sani Kecamatan Tanjung Raya Maninjau  agar bisa memproduksi gandang tambua

yang berkualitas.

6. Menerapkan strategi dan kebijakan terkait kewirausahaan, sehingga pengrajin

mampu meningkatkan kualitas produksi gandang tambua.

7. Dapat membantu Pemda setempat terutama Dinas Koperindag Kabupaten Agam

merancang strategi dan program yang tepat untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas Produk Home Industri.

8. Dapat membantu pengrajin menciptakan langkah-langkah kerja dalam meningkatkan

taraf perekonomiannya.

9. Dapat membantu lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

V. Luaran Penelitian

- Jurnal terakreditasi nasional

- Publikasi Produk

- Perluasan marketing

VI. Metode Penelitian

Penelitian tahap 2, menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Metode ini dimaksud untuk mengkaji secara mendalam tentang gandang tambua dan

peningkatan proses produksinya serta mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi

produksi gandang tambua tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif.

Cakupan waktu bersifat cross sectional.
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RINGKASAN

Penelitian ini dianggap penting karena gandang tambua adalah salah satu alat musik
tradisional berjenis perkusi yang ada disemua budaya termasuk budaya Sumatera Barat.
Gandang tambua merupakan alat musik populer di Sumatera Barat yang sederhana namun
mampu menimbulkan kemeriahan di acara atau pertunjukkan adat dan membangkitkan
semangat orang yang mendengar.

Keberadaan gandang tambua dipertunjukkan kesenian acara adat tidak serelevan proses
produksinya yang dibuat pengrajin yang sekaligus sebagai pemain/seniman/pelaku gandang
tambua. Proses produksi dilakukan dengan cara manual menggunakan peralatan sederhana,
sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai kuantitasnya dengan jumlah pesanan yang
cukup banyak.

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan sarana peralatan dan meningkatkan
potensi pengrajin gandang tambua sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas
produk gandang tambua. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah mengangkat harkat hidup
pengrajin gandang tambua agar bisa meningkatkan taraf perekonomiannya serta bisa
memproduksi gandang tambua sesuai dengan jumlah pesanan dengan kualitas semakin baik;
serta menghasilkan pengakuan berupa haki pada pengrajin untuk gandang tambua yang
mereka produksi.

Penelitian ini menggunakan metode survey dan alat pengumpulan data adalah
wawancara  mendalam (in-dept interview), observasi dan quisioner, teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan cakupan waktu bersifat cross
sectional. Unit analisis adalah kesenian tradisional Gandang Tambua dan data dianalisis
deskriptif, analisis SWOT dan analisis perbandingan (comparisonanalisys).
Kata Kunci : Gandang Tambua, proses produksi, HKI.
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PENDAHULUAN

Berbagai macam kesenian tradisional terdapat di Sumatera Barat, berbagai jenis alat

musik tradisional di pergunakan dan menjadi bagian dalam pertunjukkan kesenian

tradisional. Alat musik tradisional mempunyai beragam bentuk dengan fungsi yang berbeda-

beda untuk setiap jenisnya. Salah satu alat musik tradisional yang cukup populer

dimasyarakat Minangkabau yang terkait dengan judul penelitian ini adalah Gandang Tambua.

Gandang Tambua ini pertama kali berkembang di Batu Hampa Kecamatan Lubuk

Basung, dikarenakan masyarakat Batu Hampa mayoritas berasal dari salingka danau

Maninjau. Gandang tambua dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya, bahkan

saat ini gandang tambua berkembang pesat dan membudaya di masyarakat salingka Danau

Maninjau. Bila dibandingkan di Batu Hampa dan daerah lainnya seperti Kecamatan Lubuk

Basung, Kecamatan Matur, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Malalak, Kecamatan Baso

dan Kecamatan Palupuah. Melihat perkembangan gandang tambua yang pesat di nagari

Salingka Danau Maninjau, maka daerah ini dipilih sebagai tempat objek Tambua yang akan

diteliti.

Gandang Tambua terbuat dari tabung kayu berukuran besar. Tingginya sekitar 40 – 50

cm dengan garis tengah 35 – 45 cm dengan ketebalan kayu bervariasi untuk menciptakan

bunyi bunyi yang berbeda-beda lebih kurang 1,5 cm. Tabung ditutup dengan kulit kambing

pada kedua sisi yang dikencangkan dengan lilitan tali, gendang tambua dimainkan dengan

cara dipukul dengan pola irama tertentu.

Dalam pertunjukan kesenian tradisional, gandang tambua berfungsi sebagai alat

musik pemicu kemeriahan dan pemeriah suasana, dimainkan bersamaan dengan alat musik

tradisi yang lain seperti talempong. Tasa, pupuik tanduak, sarunai dan pupuik batang padi.

Gandang Tambua juga berfungsi untuk mengumpulkan orang banyak, biasanya

digunakan pada acara gotong royong, alek Nagari dan mengikuti berbagai ajang festival seni

seperti festival danau Toba, festival tabuik Pariaman, penyambutan tamu pemerintah.

Gandang tambua juga dipakai pada Proses Belajar Mengajar di Jurusan Karawitan Institut

Seni Indonesia Padangpanjang.

Kerajinan gandang tambua merupakan usaha yang tergolong home industry, dan

dikelola oleh keluarga dengan system kekeluargaan.Ketrampilan membuat gandang tambua

diwariskan secara turun temurun dalam sebuah keluarga sampai saat sekarang ini usaha
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kerajinan gandang tambua masih terus dilakukan, sebagai salah satu pekerjaan tambahan

selain sebagai petani.

Pengrajin gandang tambua selain sebagai seorang pengrajin juga sekaligus sebagai

seniman pemain gandang tambua, maka pengrajin gandang tambua sangat paham akan

kebutuhan seniman pemain terhadap alat musik tradisional gandang tambua. sehingga

gandang tambua yang diproduksinya benar-benar alat musik yang langsung bisa dipakai

dalam pertunjukan kesenian tradisi. Walaupun secara Akademis pengrajin ini tidak memiliki

latar belakang pendidikan yang memadai dan tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan

(sebagai pengrajin gandang tambua) .

Pesatnya perkembangan pertunjukan kesenian gandang tambua berdampak pada

pemesanan alat musik tradisional ini. Pemesanan tidak hanya dari nagari salingka Danau

Maninjau saja, tetapi lebih luas lagi seperti ke daerah lain seperti Batam, Lampung, Sumatera

Selatan, dan beberapa perkumpulan “urang awak” di seluruh nusantara. Dengan harga yang

cukup terjangkau/ relatif murah. Pesanan yang cukup banyak tidak bisa dikerjakan dalam

waktu yang  pendek karena terkendala pada peralatan dan tenaga yang sangat terbatas (hanya

keluarga sebagai tenaga kerja). Ketersediaan bahan mentah (kayu), kulit yang terbatas dan

harga yang selalu naik (semakin mahal) juga menjadi faktor penghambat lancarnya produksi.

Pengrajin gandang tambua tidak mengelola usaha mereka dengan pengelolaan yang

tepat misalnya untuk publikasi atau pemasaran produk, karena pengrajin memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Hal ini berakibat pada finansial yang diterima

oleh pihak pengrajin menjadi tak maksimal misalnya pemesan membeli lebih murah pada

pengrajin dan menjual kembali produk tersebut pada pihak lain dengan harga yang lebih

tinggi.

Kondisi di atas juga dipicu oleh tidak ada/ belum adanya jaringan /relasi pengrajin ke

pihak konsumen yang bisa membeli dengan harga tinggi misalnya lembaga-lembaga budaya,

industri pemerintah atau atase kebudayaan di setiap kedutaan besar Indonesia di luar negeri.

Ini terjadi karena pengrajin belum mempunyai kemampuan berwirausahaan (enterpreneur).

Sesuai dengan masalah yang ada pada latar belakang maka diperlukan penelitian yang

diharapkan akan mampu membantu memecahkan permasalahan tersebut. Bisa lebih

meningkatkan kuantitas dan kualitas produk gandang tambua, sehingga secara finansial

perekonomian pengrajin juga meningkat, dan produksi gandang tambua lebih dikenal serta

dapat dipasarkan lebih luas menjangkau pasar nasioal.

Pembinaan yang dilakukan terhadap pengrajin gandang tambua perlu dilakukan untuk

meningkatkan kualitas kerajinan gandang tambua serta secara kuantitas bisa meningkatkan
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jenis instrument gandang yang tidak terbatas hanya pada gandang tambua saja, tetapi

pengrajin juga memproduksi gandang jenis lainnya seperti tansa dan rebana dengan berbagai

ukuran dan bentuk.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatan penjualan gandang tambua,

Serta peningkatan harga jual pada level yang lebih baik lagi, mampu menjangkau wilayah

pasar yang luas, meningkatkan nominal harga jual dan meningkatkan kualitas hidup pengrajin

gandang tambua.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode survey dan alat pengumpulan data adalah

wawancara  mendalam (in-dept interview), observasi dan quisioner, teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan cakupan waktu bersifat cross

sectional. Unit analisis adalah kesenian tradisional Gandang Tambua dan data dianalisis

deskriptif, analisis SWOT dan analisis perbandingan (comparisonanalisys).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Alat musik tradisional gandang tambua diproduksi oleh pengrajin melalui beberapa

tahapan, dimana setiap pengrajin memang memulai proses produksi dari tahap awal. Tahapan

awal dimulai dengan mencari bahan baku kayu yang harus dipilih untuk ditebang. Sebelum

ditebang, pengrajin harus mengurus surat izin pada pemerintah nagari setempat yaitu

kecamatan, wali nagari dan dinas kehutanan, setelah mendapat surat izin maka proses

pengrajin penebangan baru bisa dilakukan.

Penebangan pokok kayu juga dilakukan oleh pengrajin itu sendiri (tidak

menggunakan tenaga orang lain), karena menurut   pengrajin pemilihan kayu memang harus

dilakukannya sendiri untuk menghindari kesalahan dalam memilihah bahan kayu yang baik

untuk dijadikan gandang tambua. Menurut pengrajin kayu yang baik untuk bahan gandang

tambua adalah kayu jenis pulai dan kayu jenis kubai, kayu jenis ini lebih panjang dan lurus,

lebih ringan setelah menjadi gendang dan  tidak mudah pecah.  Dan kayu kubai lebih pendek

ukurannya jika dibandingkan kayu jenis pulai.

Kayu yang harus ditebang tidak selalu berada dilokasi yang mudah terjangkau, tidak

jarang pengrajin tersebut harus membuat jalan alternatif untuk mencapai pohon kayu yang

akan ditebang. Selain medan jalan yang sulit untuk ditempuh lokasi tumbuh pohon kayu

tersebut berada dilereng bukit yang cukup curam, kondisi ini menjadi kendala yang membuat

pengrajin harus hati-hati sekali pada saat menebang kayu. Kesulitan lain dalam menebang
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adalah pada saat setelah ditebang kayu tersebut tumbang pada posisi yang sulit, atau

menggelinding ke tempat yang curam, maka penebang harus menarik kayu tumbang tersebut

dengan bersusah payah menarik ketempat landai agar memudahkan proses pengukuran untuk

dipotong-potong.

Sebelum kayu dipotong, pohon harus dibersihkan dari ranting-ranting kayu yang

kecil-kecil, dan dahan-dahan lain yang tidak perlu, setelah bersih maka pohon akan di ukur

sesuai dengan ukuran panjang gandang tambua yang dibutuhkan, dan kemudian proses

pemotongan bisa dilakukan.

Kayu yang sudah selesai dipotong akan diolah pada tahap berikutnya, pengolahan ini

masih dilakukan dilokasi penebangan, yaitu tahap   merodong dan menguliti kulit kayu,

merodong merupakan proses melobangi bagian tengah kayu sesuai dengan ukuran yang

sudah dibuat menggunakan busur, atau jangka pengukur. Melobangi bagian tengah kayu

menggunakan senso dengan cara memotong kecil-kecil bagian dalam kayu dan dilanjutkan

mengeluarkan potongan-potongan tersebut dengan alat semacam linggis yang disebut oleh

pengrajin dengan istilah merodong. Setelah bagian dalam dilobangi dan dirapikan, maka

tahap selanjutnya adalah menguliti bagian luar kulit kayu. Potongan kayu yang sudah

berlobang dan sudah dikuliti baru dibawa dibawa ke bengkel untuk diproses ke tahap

selanjutnya.

Potongan kayu yang sudah dibawa kebengkel terlebih dahulu harus dikeringkan

dengan cara dijemur dengan panas matahari, proses pengeringan dengan panas matahari

maksimal selama kurang lebih sepuluh hari, atau terkadang bisa memerlukan waktu yang

lebih lama kalau panas matahari tidak maksimal.

PROSES PENGOLAHAN GANDANG TAMBUA DI BENGKEL KERJA PENGRAJIN

Potongan-Potongan kayu untuk gandang tambua yang setengah jadi dikumpulkan di bengkel

kerja pengrajin untuk proses produksi tahap selanjutnya.

1. Proses pengeringan

Pada tahapan ini gandang tambua setengah jadi sampai pada tahap pengeringan,

proses pengeringan dilakukan secara alami menggunakan panas matahari, pengeringan

maksimal dengan kondisi panas matahari terus menerus memerlukan waktu sampai

sepuluh hari, dan terkadang bisa lebih lama apabila cuaca mendung atau turun hujan.

Proses pengeringan adalah tahapan penting untuk menentukan kualitas bunyi yang

dihasilkan oleh gandang tambua, kayu gandang tambua yang basah atau kurang kering
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akan menghasilkan bunyi yang lembab dan terdengar tidak nyaring, sehingga kualitas

gendang tidak akan baik. Pengeringan yang maksimal juga menentukan untuk

penghalusan bagian luar gendang dan untuk kualitas pengecatan dasar untuk

gendang.kayu gendang yang belum kering apabila sudah dilicinkan dengan alat

pengataman akan mudah retak, jika ini terjadi maka pengrajin harus menambal bagian

yang pecah (didempul). Dan  jika sudah langsung dicat dasar maka akan cat dasar mudah

pecah-pecah (retak), sehingga pengrajin harus mengulang lagi pengecatan dasar. Hal ini

jika dilakukan akan merugikan pengrajin  secara waktu dan memerlukan biaya tambahan.

Maka pengolahan kayu untuk gandang tambua benar-benar harus melalui proses

pengeringan maksimal, karena berdampak pada kualitas gandang tambua yang dihasilkan,

baik dari aspek kualitas bunyi maupun kualitas gendang secara estetika serta kualitas

produksi secara keseluruhan.

2. Proses penghalusan dan memberi motif gambar gandang tambua

Kayu bahan gendang setengah jadi yang sudah benar-benar kering akan diproses pada

tahap berikutnya, yaitu tahap penghalusan. Pada tahap ini bagian luar dan bagian dalam

gandang tambua dihaluskan (dikatam) menggunakan mesin pengetam sampai tidak ada

lagi bagian dalam dan bagian luar yang bergelombang karena kurang rata.

Proses berikutnya dilakukan penghalusan bagian luar gandang tambua menggunakan amplas

halus, untuk lebih menghaluskan setelah dihaluskan menggunakan mesin pengetam.

Pengamplasan dilakukan sebagai penghalusan terakhir untuk bagian luar gandang tambua

sebelum melakukan pengecatan dasar.

Setelah hasil penghalusan  benar-benar rata- maka bagian luar gandang harus di cek lagi

dengan cara disentuh dengan telapak tangan, jika dirasakan masih ada bagian yang belum

mencapai kehalusan yang maksimal maka akan dilakukan pengulangan mengamplas sampai

pada hasil tidak ada lagi bagian luar gandang tambua yang tidak rata. Proses penghalusan

bagian luar gandang tambua memerlukan waktu kira-kira tiga puluh menit untuk  sebuah

gandang tambua. Gandang tambua yang sudah diamplas dan di cat dasar, pengerjaannya

akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu memberi cat sesuai warna yang diinginkan pemesan

dan membuat motif untuk hiasan untuk bagian luar gandang tambua.

Memberi motif dan mencat bagian luar gandang tambua dilakukan pengrajin dengan cara

manual dengan peralatan sederhana, sehingga untuk sebuah gandang tambua memerlukan

waktu yang cukup lama pada tahapan ini. Untuk proses pengerjaan membuat motif gambar
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dilakukan oleh pengrajin tertentu, karena tidak semua pengrajin memiliki ketrampilan

menggambar motif, dalam hal ini untuk membuat motif hanya bisa dilakukan oleh istri

pengrajin saja, hal ini berdampak terhadap jumlah gandang tambua yang bermotif gambar

yang dapat dihasilkan oleh pengrajin, untuk jumlah yang cukup banyak memerlukan waktu

yang cukup lama dalam pengerjaannnya. Sebelum motif gambar dipindahkan kebagian luar

gandang tambua, terlebih dahulu dibuatkan patronnya atau pola motif tersebut dengan kertas

tebal atau dengan kulit.

Motif yang akan digambar pada bagian luar gandang tambua bervariasi, tetapi tetap

mempunyai kekhasan dari motif yang diproduksi oleh pengrajin, dan tidak menutup

kemungkinan pengrajin membuatkan motif hiasan sesuai dengan selera pemesan. Tahapan

selanjutnya adalah memberi warna gandang tambua yang sudah digambar dengan motif

gambar, proses pemberian warna disesuaikan dengan warna yang dipilih oleh pemesan atau

warna yang sudah ditentukan oleh pengrajin sesuai dengan warna yang menjadi ciri khas

gandang tambua produksi mereka yaitu warna merah, kuning, hijau , hitam, biru. Bahan yang

dipergunakan untuk pengecatan adalah cat minyak, karena cat minyak hasilnya lebih berkilat

dan tahan air.

Selesai tahap pemberian cat dan pemberian motif, maka tahap berikutnya adalah tahap

pengeringan gandang tambua yang sudah selesai dicat.Pengeringan cat motif ini relative

sebentar, tidak membutuhkan waktu yang lama.

Motif gambar pada gandang tambua produk pengrajin biasanya memiliki ciri sendiri dan

mendasar, menurut pengrajin mereka menggunakan corak marawa (bendera minang kabau

untuk daerah agam).

Waktu yang dibutuhkan untukpenyelesaian motif gambar tidak bisa ditentukan secara

mendasar, karena ini tergantung pada banyak dan rumitnya motif gambar yang harus dibuat

dan warna yang akandiberikan pada motif gambar tersebut. Pada dasarnya yang biasa

dikerjakan pengrajin pada motif sederhana serta pemakaian warna cat yang tidak terlalu

banyak warna (beragam),  dalam satu hari (delapan Jam) pengrajin dapat menyelesaikan

motif gambarsepuluh buah gandang tambua, apabila motif gambar cukup banyak (rumit)

serta warna beragam, waktu yang dibutuhkan 5 hari (40 Jam) untuk sepuluh buah gandang

tambua.

Pada tahap akhir proses produksi gandang tambua adalah memasang lapisan kulit tipis

sebagai membran penghasil bunyi, kulit yang dipergunakan adalah kulit kambing dengan

ketebalan dan ukuran yang sudah ditentukan, untuk sebuah gandang tambua dibutuhkan dua

helai kulit kambing yang dipasang pada bagian atas dan bagian bawah gandang tambua.
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Kulit kambing yang dipergunakan untuk gandang tambua adalah kulit kambing

dengan kualitas yang bagus, karena kualitas kulit kambing akan berpengaruh terhadap bunyi

yang dihasilkan oleh gandang tambua. Untuk itu dibutuhkan ketelitian  pengrajin dalam

memilih bahan (kulit). Berdasarkan pengalaman pengrajin (Zulkarnain) gandang tambua,

alasan pemakaian kulit kambing karena  kulit kambing tidak terlalu tebal, tapi kuat, serta

menghasilkan bunyi yang nyaring.

Bahan dasar kulit kambing dibeli pengrajin kepada pengrajin kulit kambing yang berada di

daerah sekitar sumatera barat antara lain: daerah padangpanjang, dengan harga sekitar tiga

puluh ribu perlembarnya.

Pemasangan kulit kambing pada gandang tambua dilakukan dengan beberapa tahap

sebagai berikut: tahap awal sebelum pemasangan terlebih dahulu kulit kambing direndam

agar lunak dengan tujuan memudahkan pada saat pemasangan. Tahap berikutnya adalah

memasang kulit kambing pada lobang gendang menggunakan lilitan rotan. Tahap selanjutnya

kulit kambing yang sudah terpasang harus direngang dengan cara mengencangkan lilitan

rotan dengan tali plastic berukuran 0,5 cm, sambil dihimpit dengan potongan kayu yang

mempunyai bobot yang berat yang diletakan pada lingkaran gandang tambua.

Setelah proses pemasangan kulit kayu selesai dilakukan maka tahapan akhir dari

proses finishing adalah pemasangan sabuk penggantung gandang tambua yang di pasang di

sisi samping gandang tambua, guna sabuk ini adalah untuk penggantung gandang tambua di

bahu pemain gandang tambua.

3.Pemasaran Produk Gandang Tambua

Gandang tambua yang dibuat oleh pengrajin gandang tambua di jorong pantas

Kanagarian koto sani kecamatan Tanjung mutiara Maninjau, dijual pada konsumen melalui

promosi dari mulut ke mulut, peminatnya masih terbatas dikalangan seniman gandang

tambua, kelompok-kelompok atau sanggar-sanggar seni serta beberapa instansi terkait yang

membina kelompok seni di wilayah kerja mereka, serta beberapa institusi pendidikan untuk

melengkapi prasarana  belajar kesenian berupa alat music tradisi untuk menunjang kegiatan

ekstra kurikuler pada bidang studi seni budaya. Dan beberapa peminat lain seperti dari

pedagang yang berfungsi sebagai tangan kedua yang menampung produksi gandang tambua

yang nantinya akan dijual lagi pada pihak ketiga.

Sistem pemasaran belum terkelola dengan maksimal, penjualan gandang tambua

Dilakukan oleh pengrajin dengan cara sederhana, pengrajin akan memproduksi gandang

tambua apabila ada pesanan dari konsumen, dengan patokan harga yang masih jauh dibawah
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standar kelayakan. Pengrajin tidak mematok harga dengan jumlah  nominal  yang tinggi,

(dijual dengan harga yang cukup murah). Standar harga seperti ini menjadi celah bagi

pedagang (pengepul) sebagai tangan kedua untuk membeli produk gandang tambua yang

nantinya akan disalurkan pada konsumen dengan harga yang cukup tinggi, hal ini terjadi juga

disebabkan karena pengrajin tidak memiliki pasar sendiri selain seniman pelaku pemain

gandang tambua serta dari beberapa pihak dikalangan terbatas.

Produk kerajinan gandang tambua yang di buat oleh pengrajin, secara hukum belum

mempunyai kekuatan, karena mereka tidak memiliki hak paten atas produk gandang yang

mereka produksi, karena  pengrajin tidak mendaftarka merk dagang gandang tambua produk

mereka pada instansi terkait. hal ini juga berpengaruh terhadap harga jual produk gandang

tambua, misalnya : gandang tambua yang mereka produksi dibeli oleh pihak lain, kemudian

pihak lain tersebut memberi merk pada gandang tambua dan menjual dengan harga yang

berbeda (lebih mahal ) jika dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Kondisi ini sudah

pasti akan merugikan pihak pengrajin secara finansial, serta pengrajin tidak dapat bertindak

apapun jika kondisi tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain akan memberi kesempatan

pada pihak-pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang besar atas produk gandang

tambua yang di buat pengrajin.

Factor penting lainnya yang terjadi dengan system pemasaran seadanya yang

dilakukan pengrajin untuk memasarkan produk mereka adalah kuantitas penjualan tidak bisa

maksimal,  jumlah produk  yang hasilkan hanya tergantung pada pesanan konsumen saja,

jika tidak ada pesanan gandang tambua,  maka pengrajin akan berhenti berproduksi dan ini

berdampak terhadap peningkatan perekonomian pengrajin  (penghasilan menurun),  sehingga

taraf hidup pengrajin selalu berada pada posisi pas-pasan, maka perkembangan usaha

pengrajin dalam memproduksi gandang tambua berkembang dengan sangat lambat.

Pemasaran gandang tambua pada saat sekarang ini sudah menjangkau wilayah diluar

sumatera barat, seperti Pekan Baru, Taman Mini Jakarta, Batam, Jabodetabek, bahkan sampai

keluar negeri Malaysia. Harga penjualan yang ditetapkan oleh pengrajin relative murah dan

terjangkau, tetapi tetap belum bisa memaksimalkan penjualan gandang tambua yang

diproduksi oleh pengrajin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian sementara diperoleh data bahwa alat music tradisional gandang tambua

berkembang cukup baik ditengah masyarakat pendukungnya, perkembangan kesenian tradisi
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gandang tambua belum sejalan dengan perkembangan produksi alat music tradisional

gandang tambua , baik secara kuantitas dan kualitas produk karena tidak didukung oleh

sarana yang memadai sebagai alat untuk memproduksi gandang tambua.

Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap proses produksi dan hasil produksi

gandang tambua ternyata produk kerajinan gandang tambua  cukup diminati, terutama oleh

seniman pelaku. peminat alat music tradisional gandang tambua juga cukup luas, terbukti

dengan pasarnya yang sudah sampai keluar provinsi, bahkan sudah bisa disejajarkan pada

taraf nasional karena produk gandang tambua sudah menembus pasar luar negeri.

Diharapkan pada pihak terkait seperti pemda, BUMN, pihak swasta, stake holder,

institusi seni, bersama-sama dan bekerja sama melakukan pembinaan dalam berbagai bentuk,

berupa kostribusi sarana dan prasarana, dan permodalan untuk pengembangan usaha

pengrajin.
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ABSTRACT

This study is important because GandangTambua is one of the traditional
musicalinstruments which is kind of percussion that exist in all cultures, including the culture
of West Sumatra. GandangTambua is a popular musical instrument in West Sumatra that is
simple but it can bring the excitement in the traditional event or show and uplifting those who
hear.

The existences of art displayed in GandangTambua in the traditional events are not as
relevant as its production processes that are made by the craftsmen as well as a player / artists
/ actors of GandangTambua. The production process is done manually by hand using simple
equipment, so that the products are not in accordance with the quantity of the orders.

The general objective of this research is to improve facilities and increase the potential
of the GandangTambua craftsman so it can increase the quantity and quality of the
GandangTambua production. In particular, the goal of this research is to raise the dignity of
GandangTambua craftsmens’life in order to improve its economy and can produce
GandangTambua accordance with the number of orders with better quality; and generating
recognition in the form of HAKIfor the craftsman towardsGandangTambua that they
produce.

This study used survey method and the data was collected through in-depth interviews,
observation and questionnaires, sampling technique used was purposive sampling with a
cross sectional coverage. The unit of analysis was the traditional arts GandangTambua and
the data were analyzed descriptively, SWOT analysis and comparison analysis.

Key Words : Gandang Tambua, , production process, HKI.
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INTRODUCTION

There are various traditional arts in West Sumatra, various kinds of traditional musical

instruments that use and take part in traditional art performances. Traditional musical

instruments have varied forms with different functions for each type. One of the traditional

musical instruments that are quite popular in Minangkabau related to the title of this study is

GandangTambua.

GandangTambua was first developed in BatuHampa, Lubuak Basuang, because most

of the people in Batu Hampa come from the are around LakeManinjau. GandangTambua is

known by the people in the district of Tanjung Raya, even today GandangTambua is growing

rapidly and entrenched in the society around Lake Maninjau (Salingka Danau Maninjau).

When it is compared in BatuHampa and other regions such as Districs Lubuak Basuang,

Districs Matur, Districs Palembayan, Districs Malalak, Districs Baso, dan Districs

Palupuah.By seeing the rapid development of Gandang Tambua in the villages around

Maninjau, then this area is selected as the object to be studied.

GandangTambuais made from a large wooden tube. Itis about 40-50 cm with a

diameter of 35-45 cm in various thickness to create a sound that sounds also vary

approximately 1.5 cm. Tube covered with goat skin on both sides which are tightened by cord

loops, GandangTambua is played by being struck with a certain rhythm patterns.

In the traditional art performances, GandangTambua is played as musical instruments

which can trigger and festive the atmosphere, playing together with other instruments such as

talempong, tasa, pupuiktanduak, sarunai and pupuikbatang padi.

GandangTambuais also played to call the crowd, usually used in the event of gotong

royong, AlekNagari and the various arts festivals such as Lake Toba festival, Tabuik

Pariaman festival, welcoming guests of the government. GandangTambua also used in

Teaching and Learning process in the Department Karawitan of Indonesian Art Institute

Padangpanjang.

The production of GandangTambua is a business classified as home industry, and

managed by a family with a family system. The skill in making GandangTambua inherited

within a family until the now the production of GandangTambua is still continuing, as one of

the additional work besides as a farmer.

Gandang Tambua craftsman is also a GandangTambua player, the

GandangTambuacraftsmen acutely aware of the needs for artists to

GandangTambuatraditional musical instrument players. So GandangTambuathat is produced

is a really musical instrument that can be used directly in performing traditionalarts. Although



48

academically, a craftsmen did not have adequate educational background and is not in

accordance with the work that they have done (as craftsmen of GandangTambua).

The rapid developments of the performing of GandangTambua have an impact on the

demandof this traditional musical instrument. The demand is not only from aroundManinjau,

but more broadly to other regions such as Batam, Lampung, South Sumatra, and some

associations "urangawak" across the archipelago with an affordable price / relatively cheap.

Orders were pretty much cannot be done in a short time due to constraints on the equipments

and manpower which are limited (only the family as labor). Availability of raw materials

(wood), the goat skin which is limited and the prices always lift up (more expensive) are also

a factor inhibiting the production.

GandangTambuacraftsmen did not manage their business with appropriate

management e.g.for publication or marketing of products, because the ability and knowledge

of the craftments are limited. It leads to the financial of the craftsmen That us not maximum,

for example, the buyer buy it cheaper from the craftsman and resell those products to other

parties at a higher price.

The conditionabove is also triggered by the presence / absence of network / relationship

of the craftsman to the consumers who can buy at high prices e.g. cultural institutions,

governmental industry or the cultural attaché in every Indonesian embassy abroad. This

happens because the producers do not have the enterpreneurship ability.

In accordance with the existing problems, so it need a research that is expected to help

to solve these problems, can improve the quantity and quality of the products

GandangTambua, so the economy of the craftsmen also increased, and production of

gandangTambuacan be well known and can be marketed more widely to reach the National

market.

The guidance to the gandangTambuacraftsmen needs to be done to improve the quality

of gandangTambua and from its quantity can increase the types of instrument gandang are

not limited to gandangTambuaonly, but craftsmen also produce other types such

gandangTansa and tambourine with different sizes and shapes.

Another thing that is important is how toincrease the sales ofgandangTambua, as well

as increased its selling prices at better level, able to reach parts of the broad market,

increasing the nominal of the price sale and improve the life quality of gandangTambua

craftsmen.
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METHOD

This study used survey method and the data was collected through in-depth interviews,

observation and questionnaires, sampling technique used was purposive sampling with a

cross sectional coverage. The unit of analysis was the traditional arts GandangTambua and

the data were analyzed descriptively, SWOT analysis and comparison analysis.

DISCUSSION AND RESULTS

GandangTambua traditional musical instruments produced by craftsmen through

several phases, where each craftsman indeed start the production process from the earliest

stages. The beginning stage begins with find the wood which is the main material that should

be selected. Before the cut, they have to take care of the license on the local government, wali

nagari and forestry service, after obtaining a license, the logging processcan be done.

Logging stump was also carried out by craftsmen themselves (not employ others),

because according to the craftsmen, the selection of the wood must be donebythemself to

avoid mistakes in choosing a good wood to be used as gandangTambua. According to the

craftsmen, good wood for gandangTambua material is kayu pulai and kayu kubai, these type

of wood is longer and straighter, lighter after becoming drum and not easily broken. And

kubai is shorter tham pulai.

Wood that should be cut down is not always in a location that is easily acceessed,

sometimes these craftsmen must make an alternative way to reach the tree to be felled. Beside

the location that is little bit hard to reach, the condition makes craftsman should be careful.

Another difficulty in logging is when the wood fell in a difficult position, or rolled into a

steep, and then the loggers should take it to the safer place in order to facilitate the

measurement process before they cut it.

Before the wood is cut, the tree must be cleaned from its twigs, and other branches that

are not needed, after that, then the tree will be measured in accordance with the length of

gandangTambua that is needed, and then the cutting process can be done.

Wood that have been finished in cutting process will be processed at a later stage, this proces

is done in logging location, this stage namedmerodong and skinning the bark, merodongis a

process to make a hole in the middle of the timber in accordance with the size that has been

created using a bow, or the measuring period. Making a hole in the middle of the timber

using machine saw by cutting small pieces of wood inside and continued issuing such pieces

with such a crowbar called by craftsmen with merodong term. Once inside perforated and



50

trimmed, then the next step is skinning the outer bark. Pieces of wood that has been

perforated and skinned recently taken brought to the workshop to proceed to the next stage.

Pieces of wood that has been taken to the workshop must first be dried by drying under the

sun, drying processes with maximum solar heat for approximately ten days, or sometimes it

can take longer if the sun is not optimal.

The Process Of Producing Gandang Tambua in The Craftmen Workshop

Pieces of wood for the half-finished gandangTambuawere collected at the craftsmen

workshop for the next stage of production process.

1. The drying process

At this stage, an half-finished gandangTambua up to the drying stage, the drying

process is done naturally using the heat of the sun, drying up the sun's heat continuously take

up to ten days, and it may be longer if the weather is cloudy or rainy.

The drying process is an important stage to determine the quality of the sound

produced by gandangTambua, wet wood ofgandangTambuawill produce sounds which is

less humid and and not loud, so the quality will not be drum. The maximum drying also

determines for refining the outside of the drum and for base painting quality for gendang.The

wood that has not yet dried when they are smoothed by will be easy to crack, if this happens

then the craftsmen have to patch the broken part (caulked). And if it had been painted it will

easily cracked (crack), so the craftsmen will have to redo the basis of painting. If it is doing

so, it would harm the craftsmen in time and require an additional fee.

Then the wood processing to gandangTambuashould have to go through the process

of drying up, because it affects the quality ofgandangTambua, both from a quality of the

sounds and aesthetic quality and overall production quality.

2. The process of refining and giving motive to gandangTambua

Half-finished drum material that is completely dry will be processed on the next phase

named the refining stage. At this stage the outside and the inside of gandangTambuawill be

refined (dikatam) using a reaper until no more inner and outer corrugated because of the flat.

The next process is performed refining the outside ofgandangTambua using fine

sandpaper, to soften after refined using a reaper. Sanding is done as a final refining to the

outside of gandangTambua before doing the basepainting.

After the results were really the mean smooth the outer part of gandang must be

checked again by touching it with the palm of the hand, if it feels there is a part that has not

reached the maximum fineness, the sanding process will be repeated. Until there is no longer
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the outside ofgandangTambuathat is uneven. The process of refining the outside of

gandangTambua takes approximately thirty minutes for eachgandangTambua

GandangTambua already sanded and basepainted, the process will go on the next

stage, which gives paint color based on the demand of the buyer and make the motive for

decoration on the outside of gandangTambua. Giving motif and painting the exterior of

gandangTambuawere done by craftsmen hand with simple equipments, so for one

gandangTambua require considerable time at this stage. For the process of making motif,

drawing process is done by a particularcraftsmen, because not all craftsmen have the skills to

draw the motif, in this case to make the motif could only be done by wives of craftsmen, this

has an impact on the number of gandangTambua patterned that can be produced by

craftsmen, for a considerable amount of demand requires a very long time in this process.

Before motif image gets moved to the outside gandangTambua, first made the patron or the

motif pattern with thick paper or skin.

Motif to be drawn on the outside of gandang Tambua can be varied, but still has

typical characteristic of motifs produced by craftsmen, and did not rule craftsmen to make in

accordance with the tastes of the customer. The next stage is to give color of gandang

Tambua that has already drawn motif, the process of providing color corresponds to the color

chosen by the customer or the color specified by craftsmen according to the color that

characterizes their gandang Tambua production, it is red, yellow, green, black, blue. The

materials used for painting is oil paints, as a result of oil paint is shiny and waterproof.

After this step, then the next stage is the drying step of gandang Tambua. The drying

paint is relatively brief, did not take a long time. Motif in gandang Tambua artisan products

usually has their own characteristics and fundamental, according to their craftsmen, they use

the shades of MARAWA (Minangkabau’s flag for Agam area). The time needed to finish

motifcannot be determined fundamentally, since this depends on many and complex motives

that have to be made and color that will be used on the motif. Basically ordinary craftsmen

worked on a simple motive and the use not too many colors (various), in one day (eight

hours) artisans can complete the motives of 10 gandang Tambua, when the motif image is

pretty much (complicated) as well as a variety of colors, it will takes 5 days (40 hours) for ten

gandang Tambua.

The Installation of the goat skin that will produce sound at gandang Tambua The final

stage of the production process of gandang Tambua is installing thin layer of skin as a

membrane-producing sound, leather used is goat skin with a thickness and size is already
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determined, for a gandang Tambua takes two pieces of goatskin that is mounted on the top

and bottom of gandang Tambua ,

Goat skin that is used for gandang Tambua is a goatskin with good quality, because

the quality of goat skins will affect the sound produced by gandang Tambua. That requires

precision of the craftsmen in selecting materials (leather). Based on the experience of

craftsmen (Zulkarnain), the reason for the use of goatskin is because it is not too thick, but

strong, and to produce a loud sound.

The basic ingredients of goat leather can be gotten from the goatskin craftsmen in the area

around West Sumatra, such as: the area of Padang Panjang, a price is about thirty thousand a

sheet.

Installation of goat skin on gandang Tambua is done in the following phases: early

stage before the first installation of marinated the goat skin until it soft, which facilitates the

time of installation later. The next stage is to put on a goat skin to the gandang using rattan

windings. The next stage isthe goatskin that is mounted have to be tightening by plastic rattan

size 0.5 cm, while weighted down with a piece of wood that is quite heavy, placed on

gandang Tambua circle.

After the installation process is completed, the final stages of the finishing process is

the installation of a hanger belt in gandang Tambua in pairs on the sides ofgandang Tambua,

to this belt is for mounting on the shoulders of gandang Tambua players.

GandangTambua that is made by craftsmen in jorong pantas Kanagarian koto sani

districts Tanjung mutiaraManinjau, were sold to costumers through the mouth to mouth,

demand is still limited among the artists of gandang Tambua, groups or art studios and

several related institutions fostering arts groups in their work areas, as well as several

educational institutions to complement the learning infrastructure in the form of art music

tradition tool to support extra-curricular activities in the field of arts and culture studies. And

several other enthusiasts like from a merchant that serves as a reseller that holds

gandangTambua production which will be sold to third parties

The marketing system is not well managed;the sales of gandang Tambua

is done by the craftsmen in a simple way, craftsmen will produce gandang Tambua if there

are orders from customers, with the price is still far below the industry standards. Craftsmen

do not fix the price and the high nominal (sold at a fairly cheap price). That standard price

become such a gap for traders (collectors) as the reseller to buy Gandang Tambua which will

be distributed to consumers in a high enoughprice, this was also caused by the artisans do not
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have their own market besides theplayers of Gandang Tambua as well as from among several

limited parties .

GandangTambuathat is made by craftsmen, legally does not have the power, because

they do not have a patent on gandang products they produce, as craftsmen did not register

their trademarks of gandang Tambuaas their products on the relevant agencies. It also affects

the selling price of gandang Tambua, for example: gandang Tambua that they produced is

purchased by the others, then the other party give the brand on gandang Tambua and sell at a

different price (more expensive) than the actual price. These conditions will certainly harm

the craftsmen’financial, and theycannot take any action if the condition is actually happening.

In other words, they let other parties to gain a huge advantage over their products.

Another crucial element that occurs with the marketing system conducted by

craftsmen to market their products is the quantity of the sales that is not maximum, the

number of products produced only depends on customer orders, if there are no orders

ofgandangTambua, the craftsmen will stop production and services and giving an impact on

the economy of the craftsmen (income decreases), so that the living standard of the craftsmen

are always in the position of a mediocre, then the business development of the craftsmen in

producing gandangTambua growing very slow.

The marketingof gandangTambua now is reaching the areas outside of west Sumatra,

such as PekanBaru, Taman Mini Jakarta, Batam, Jabodetabek, even out of the country,

Malaysia. The price is determined by craftsmen that are relatively cheap and affordable, but

still have not been able to maximize the sales ofgandangTambuathat is made by craftsmen.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The results of the research showed that traditional musical instrument,gandangTambua

develop quite well in the society of its supporters, the development of traditional arts

gandangTambua has not kept in line with the development of the production of traditional

musical instrumentgandangTambua, both in quantity and quality of the product because it is

not supported by adequate means as a tool for producing gandangTambua.

After a description of the production process and the production of

thegandangTambua,Tambuagandang is quite in demand, especially by artist’s offender.

Traditional music enthusiasts of gandangTambua is also quite extensive, as evidenced by its

market that has come out of the province, even already be aligned on the national level

becausegandangTambua already penetrating international markets.

Expected in related parties such as local governments, BUMN, private sector,

stakeholders, art institutions, together and work together to provide guidance in various
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forms, such as contribution in providing the facilities and infrastructure, and growth capital

craftsmen.
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