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RINGKASAN 

        Pelestarian dan pengembangan kesenian Ajeng khas Karawang dengan proses 

kreativitas senimannya,merupakan hal yang perlu dilakukan, dimana fokus harmonisasi 

musik dan tarian Soja dalam mengiringi pengantin khas  Karawang ini, merupakan tujuan  

dalam penelitian ini. Hal lainnya dikarenakan seni ajeng dari sekian banyak  hanya tersisa 

satu group yang masih bertahan,yaitu group Ajeng “Sinar Pusaka” abah Tarim Ican 

Saputra kampung Bambu Duri RT02/22,  Karang Pawitan, Karawang Barat, sehingga 

mengingatkan kita untuk ikut serta dalam pelestarian dan pengembangan sebagai produk 

karya seni unggulan lokal di Jawa Barat.Maka pelestariannya perlu ditumbuh kembangkan 

secara turun temurun dari generasi kegenerasi, oleh karena itu penulis mencoba 

mengambil judul dalam penelitian ini Pelestarian Musik Dan Pengembangan Musik 

Ajeng Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan Pengantin  Pesisir Khas 

Karawang ,dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan pendekatan pada 

sosial budaya merupakan metode dalam penelitiaan ini, maka dari dasar tersebut diperoleh 

dengan cara observasi langsung kelapangan dengan wawancara, literatur, serta 

pengaflikasikan beberapa teoritis secara langsung yang erat kaitannya dengan penelitian. 

         Kesenian Ajeng merupakan salah satu jenis seni yang memilki kekhasan tersendiri, 

sebagai  seni  pangajeng-ngajeng (Pangwilujeng), bagi pengantin khas Karawang setelah 

pelaksanaan akad nikahdikantor KUA kecamatan. Seni ajeng memilki dua bentuk 

penyajian, yaitu tarian soja dengan iringan musik  ajeng pada acara mengarak pengantin, 

tanpa gamelan lengkap dan penyajian secara mandiri gamelan ajeng dalam menghormati 

tamu, yang hadir pada malamnya. Untuk penjemputan pengantin tarian soja berperan, 

yang biasa disajikan dalam bentuk helaran Sementara sajian gemalan ajeng disajikan 

dipanggung tertentu (Ranggon) untuk hiburan penganten. Adapun tujuan dari pada 

penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan secara teoritis proses kreativitas seniman 

kesenian Ajeng yang terkandung di dalamnya, sehingga luaran yang diinginkan tim 

peneliti pada penelitian ini dapat mengangkat kembali penyajian karya seni ajeng yang 

produktif, kreatif, dan inovatif tampa mengubah dari penyajian seni ajeng aslinya, yang 

secara estetik  telah berjalan dari tradisi sebelumnya.Seni Ajeng, khususnya “Sinar Pusaka 

ini diharapkan  tetap lestari, berkembang, dan bisa dijadikan sebagai seni unggulan dalam 

persaingan dengan seni lainnya. 

         Diharapkan hasil dari penelitian ini, diupayakan dapat menggambarkan tentang 

beberapa faktor yang mempengaruhi pada kelestarian dan perkembangan harmonisasi 

musik karawitan dan tarian soja pada kreativitas senimannya.Hal ini diharapkan 

berdampak pada perubahan dari bentuk, fungsi, dan penyajian sehingga berdampak pada 

pemaknaan dan tentunya akan berdampak pula pada perubahan nilai tradisi estetik dari 

kesenian Ajeng tersebut .Perubahan ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada 

perkembangan sosial budaya masyarakat setempat, khususnya dikampung Bambu Duri 

Karang Pawitan Karawang Barat dan sekitarnya, yang erat kaitannya dengan pandangan 

hidup  dan alam  lingkungannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

           Melestarikan dan mengembangan seni budaya tradisi yang hampir punah, khususnya 

salah satu jenis kesenian khas Karawang, yaitu seni Ajeng adalah tanggung jawab bersama 

antara  kreator seni dan intansi terkait. Hal ini dikarenakan seni Ajeng  memiliki kekhasan 

tersendiri sebagai seni paduan, yang  mandiri dalam bentuk  penyajiannya. Dikabupaten 

Karawang saat ini, keberadaan group seni Ajeng tersebut hanya tinggal 2 (dua group) dari 

asalnya 8 group, yaitu di kampung Bambu Duri Karang Pawitan Karawang dan dusun 

Pagadungan Cikampek. Sehingga timbul pertanyaan kenapa seni Ajeng tersebut hampir 

punah? Hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya kurangnya tradisi penggenerasian 

secara turun temurun, kreativitas seniman, kurangnya pembinaan, dan maraknya seni 

modern. Maka seni ajeng ini hampir dikatakan punah dan tidak berkembang. Begitu pula 

dengan kemasan karya seni ajeng harmonisasi kemasan tarian Soja dan Karawitan Sunda 

(musik) ajeng tersebut kurang dinamis, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan 

perkembangan seni ajeng itu sendiri. 

           Yakob Sumardjo (2000:84) mengatakan,  manusia menciptakan sesuatu bukan dari 

kekosongan, manusia menciptakan sesuatu dari yang telah ada sebelumnya. Setiap seniman 

menjadi kreatif dan besar karena bertolak dari bahan yang telah tercipta sebelumnya, istilah 

yang biasa kita sebut tradisi. Kebiasaan inilah yang diwariskan secara turun temurun dari 

genersi ke generasi, sehingga proses kreativitas seniman juga bisa terealisasikan dalam 

karya seninya, maka tak bisa kita pungkiri bahwa penciptaan karya seni bertolak dari 

sesuatu yang telah tersedia dalam lingkung kultur social masyarakatnya. Karya kreatif dari 
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pada para seniman pendahulu ini sebenarnya merupakan hasil pergulatan seniman dengan 

bebagai persoalan budaya dan masyarakat pada zamannya (Yakob Sumardjo,2000:84). 

            Berdasarkan uraian di atas, maka pelestarikan dan pengembangkan kesenian, 

khususnya seni ajeng yang masih hidup, yaitu sanggar seni ajeng “Sinar Pusaka” pimpinan 

abah Tarim Ican Saputra, kampung Bambu Duri RT02/22, Karang Pawitan, Karawang 

Barat.  Maka pembinaan dari berbagai aspek perlu dilakukan, yaitu dengan dilakukannya 

penelitian yang secra tidak langsung membantu pelestarian melalui bebabagi luaran yang 

ingin dicapai , dengan pembuatan jurnal, buku ajar, seminar ajeng, dan pementasan kembali 

seni ajeng.Untuk itu melestarian dan mengembangkan dengan cara pembinaan, maka perlu 

penelaahannya dari berbagai pandagan mendasar yang berkaitan dengan kultur sosial 

masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kampung Bambu Duri Desa Karang 

Pawitan, Karawang Barat. 

          Adapun gambaran tentang seni budaya tersebut di atas bisa berupa kondisi daerah 

yang memilki konteks budaya dalam konteks sejarah, pandangan hidup dalam dinamika 

lingkungan, tata etika nilai moral, dan konteks pandangan terhadap estetika dalam tatanan 

kehidupan yang tertera di dalamnya. Maka kontek inilah yang menjadi tolak ukur dan 

harmonisasi potensi dari seni itu sendiri sebagai ungkapan dari ekspresi potensi kultur 

masyarakat dalam kebudayaan.Koentjaningrat (1981) mengemukakan tentang kebudayaan 

bahwa: 

 Kebudayaan sebagai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang 

kuat yaitu kodrat (alam) dan masyarakat (Zaman) untuk mengatasi rintangan-

rintangan dan kesukaran yang timbul dalam hidup dan penghidupan untuk 

mencapai keselamatan. 

        Potensi seni budaya sebagai dari kearifan lokal sangat berperan penting dalam upaya 

mengusung kebudayaan nasional, maka sewajarnyalah potensi seni yang dimilki oleh daerah 

perlu untuk diperhatikan pelastarian dan pengembangannya oleh intansi terkait.Hal ini 
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ditunjukan dengan keberadaan kesenian ajeng sebagai salah satu seni khas kabupaten 

Karawang Jawa Barat, yang memiliki potensi yang sangat beda dengan jenis seni lainnya 

yang berkembang di Jawa Barat. 

       Berdasarkan kajian hal tersebut di atas secara tidak langsung telah memberikan 

gambaran pada kita bahwa kesenian Ajeng, walaupun hanya tinggal satu group dari sekian 

banyak group ajeng di Karawang, masih tetap bertahan atau lestari.  Kehidupan seni ajeng, 

khususnya pada sanggar seni ajeng “Sinar Pusaka”, pimpinan abah Tarim Ican Saputra ini 

yang masih  hidup  ditengah hiruk pikuknya seni modern yang sedang menjalar di seluruh 

pelosok Jawa Barat, khususnya di Karawang.Sedangkan proses kreativitas senimannya  

dalam mengharmonisasikan antara seni karawitan dan tarian soja terus diupayakan tetap 

berproses sejalan dengan arus kehidupan masyarakatnya. 

      “Pelestarian  Dan Pengembangan Musik Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada 

Penyambutan Pengantin Pesisir Khas Karawang”. Diharapkan dengan dilakukannya 

penelitian ini, maka hasilnya secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana harmonisasi yang terjadi pada seni musik (karawitan) dengan Tarian Soja dalam 

upaya pelestarian dan pengembangan kesenian yang ada dikabupaten Karawang, khususnya 

seni Ajeng Sinar Pusaka Abah Tarim yang hampir punah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Adapun rumusan masalah dalam penelitian seni Ajeng ini merupakan materi yang 

sangat penting untuk disusun, hal ini dikarenakan seni tradisionil ajeng merupakan seni 

yang memiliki kekhasan sebagai salah satu jenis kesenian khas Karawang, maka 

tersusunlah rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya pelestarian dan penegmbangan seni ajeng  Sinar Pusaka? 

2. Bagamana proses kretivitas seniman Ajeng Sinar Pusaka abah Tarim , khususnya 

digroup Sinar Pusaka Karawang? 
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3. Sejauhmanakah hubungan musik ajeng dengan tarian soja pada seni ajeng group  

ISinar Pusaka Bambu Duri Karawang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1   Secara Khusus, Penelitian ini bertujuan: 

1. Mencoba melakukan identifikasi terhadap beberapa faktor terhadap perkembangan 

tarian Soja dan  music etnik  (karawitan Sunda ) Ajeng kampung Bambu Duri 

Karang Pawitan Karawang Barat, yang telah mulai dikerjakan penelitian kurang 

lebih 2 bulan. yaitu mulai bulan Mei sampai bulan Juli pertengahan. 

2. Melestarikan dan mengembangkan, serta proses kreatif, juga inovatif senimannya 

dalam seni ajeng, yang merupakan penyususunan tahap awal . 

3. Untuk mengaplikasikan nilai estetik secara teoritis seni ajeng, baik tarian maupun 

musiknya yang terkandung di dalamnya, sehingga luaran yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini dapat menghasilkan karya seni yang inovatif tanpa 

mengubah tata estetik yang telah ada, sehingga dapat bersaing. 

4. Untuk mengetahui tentang keberadaan dan perkembangan seni ajeng saat ini, 

sebagai salah satu aset seni budaya  Jawa Barat. 

       Adanya beberapa hal mengenai permasalahan tersebut di atas, maka secara tidak 

langsung akan lebih mudah menentukan luaran dari yang dihasilkan dari penelitian ini, 

sehingga ada harapan dari peneliti akan terciptanya berbagai manfaat bagi masyarakat  

Karang Pawitan  Karawang, khususnya bagi lingkungan dimana kesenian Ajeng ini hidup 

dan berkembang, dan masyarakat luas pada umumnya.Seperti halnya, apakah masih tumbuh 

dan berkembang seni ajeng  “Sinar Pusaka”pimpinan abah Tarim dikampung Bambu 

Duri,Karang Pawitan sampai saat ini?Bagamana keberadaan para senimanya, masih 

produktif? Bagamana harmonisasi antara musik (karawitan) dan tarian Soja pada seni 

ajeng? Dan masih adakah masyarakat penikmat seni ajeng tersebut dikalangan masyarakat 

Karawang?Juga masih banyak lagi beberapa pertanyaan lain yang peneliti ingin ketahui 
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kaitan dengan penelitian ini.Hal ini dikarenakan ada beberpa kemungkinan untuk dapat 

mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tanpa adanya pertanyaan yang diajukan atau 

mungkin tanpa adanya rumusan yang dipersiapkan sebeblumnya. 

       Adapun keutamaan dalam penelitian ini, dikarenakan kondisi daerah Jawa Barat 

pada umumnya memiliki beberapa peranan yang sangat strategis dalam pelestarian dan 

pengembangan seni budaya, khususnya bagi ksesenian Ajeng” Sinar Pusaka” pimpinan abah 

Tarim Ican Saputra, kampong Bambu Duri  Karawang. Kesenian Ajeng merupakan salah 

satu beantuk kesenian, yang berfungsi sebgai upacara pangajeng-ngajeng khusus untuk 

penganten pesisir Karawang dengan memilki tarian soja dan iringan musik yang khas 

sebgai seni Ajeng (1987:12) 

     Kesenian  Ajeng yang masih hidup dan berkembang, yaitu dikampung Bambu Duri 

RT02/22 desa Karang Pawitan, Karawang Barat adalah seni yang menyajikan dua seni yang 

berbeda, tetapi dalam satu irama yang berfungsi sebagai persembahan dalam upacara 

penganten pesisir Karawang.Ajeng merupakan paduan dari tarian soja dan musik karawitan 

tradisionil  yang  hampir tidak berkembang.Namun seni ajeng ini hanya tinggal satu grup 

dari kesekian group yang masih hidup,yaitu seni ajeng pimpinan bapak Tarim  kampung 

Buher. 

 

1.3.2 Secara Umum, penelitian ini bertujuan: 

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan kesenian 

ajeng, terutama yang erat kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan music ajeng 

dalam mengiringi tarian soja dalam penyambutan pengantin khas Karawang. Dan hal ini 

selalu berkaitan dengan proses kreativtas seniman ajengnya itu sendiri. Maka berdasarkan 

hal tersebut untuk melakukan pencermatan terhadap jenis kesenian khas Karawang ini, salah 

satunya adalah kesenian tradisonil Ajeng “Sinar Pusaka” pimpinan abah Tarim  Ican 

Saputra(almarhum), yang terdiri dari Tarian Soja untuk mengarak pengantin dan Karawitan 
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Ajeng untuk penghortan bagi tamu ddalam acara pernikahan.Hal lainnnya yang tidak kalah 

pentingnya adalah mengetahui keberadaan kesenian tersebut dari perkembangannya, sebagai 

bahan pengkayaan dengan pendekumentasian seni tradisionil  dan sebagai pengkayaan 

khasanah kesenian Jawa Barat. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

      Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yang diantaranya meliputi manfaat secara 

teoritis dan juga manfaat secara praktis, untuk lebih jelsnya peneliti paparkan sebagai 

berikut: 

 

1.4.1  Manfaat Teoritik 

          1.  Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pendekumentasian ilmiah. 

           2.  Penelitian ini diharapkan akan menambah keilmuan, terkait dengan keteorian seni. 

          3.   Untuk pengembangan studi harmonisasi seni karawitan dan seni tari. 

 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

          1.  Untuk menambah salah satu referensi, apabila para kretor seni ingin lebih 

mengetahui, tentang hasil kesenian ajeng yang merupakan kearifan lokal. 

          2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk membekali seniman ajeng itu 

sendiri, untuk lebih mengembangkan lagi kretivitasnya dengan seniman lainnya, 

dalam mengembangkan seni. 

          3.  Untuk lembaga pendidikan,khususnya lembaga Unpas diharapkan hasil 

penelitian ini dijadikan acuan, terutama dalam mengembankan music etnik 

trdisionil Jawa Barat.  

 

1.5 Definisi Operasional 
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           Dalam penelitian seni ajeng ini, diharapkan adanya untuk penyamaan persepsi atas 

judul yang telah diajukan sebelum peleksanaan penelitian dilakukan, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dengan 

demikian akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Harmonisasi 

Istilah harmoni yang telah banyak diuraikan tentang definisi dari para ahli musik 

Barat maupun para ahli musik etnik Timur, dimana istilah harmonisasi muncul 

dengan berbagai teori yang dimunculkan.Seperti yang dikemukakan oleh; 

2. Musik Ajeng 

 Musik ajeng merupakan seni suara daerah yang berlaras pelog dan salendro, yang 

memliki jumlah lebih sedikt waditranya disbanding dengan gamelan yang ada dipulau 

Jawa, khususnya di Jawa Barat.seperti yang diungkapkan oleh beberpa orang yang 

telah meneliti seperti halnya yang dikemukakan oleh Atik Soepandi (1986) bahwa 

music ajeng (karawitan) merupakan musik pangajeng-ngajeng yang mempergunakan 

gamelan pelog salendro.Sementara music pengarakk dalam helaran pengantin adalah 

music tampa gamelan lengkap, hanya bende cengceng, gong, gendang, terompet, 

kecrek, dan ketuk. 

 

3. Tarian Soja 

Tarian Soja merupakan jenis tarian untuk pangajeng-ngajeng atau untuk menyabut 

pengantin khas Karawang setelah melakukan upacara akad nikah dikantor urusan 

agama(KUA).Tentang tarian soja tersebut ada beberapa pendapat seperti yang 

diungkapkan oleh Drs. Ii dari Dinas Parwisata Kabupaten Karawang (1988), bahwa 

tari soja adalah”gerak-gerak tarian yang sangat sederhana, yaitu dengan hanya gerak 

sembah sambil melangkahkan kaki bergatian anatara kaki kiri dan kaki kanan 4 

langkah, kemudian berbalik lagi, dan diahiri minced. Sedangkan musiknya diringi 

dengan lagu carangan sesuia dengan gerak yang disajikan. 
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4. Seni Karawitan 

Pengertian karawitan menurut Rd. Mahyar angga Kusuma Dinata (1967),Ra dan Wit 

artinya sinar atau cahaya sementara wit = weda=pengetahuan, jadi karawitan adalah 

pengetahuan kesenian yang meliputi seni tari, seni karawitan, seni rupa, dan seni 

padalangan.Sementara Ki Sindoei Sawarno  mengemukakan ( 1950 ), bahwa 

karawitan berasal dari pada awalan ka dan ahiran an, Rawit artinya cabai=cabai kecil 

halus , jadi karawitan segala sesuatu yang bersifat halus, yang diartikan keindahan 

atau kesenian. 

“Istilah Seni Ajeng” 

Seni merupakan hasil karya seniman yang diungkapkan melalui medium gerak, seni 

suara, visual, garis warna, dan bahasa kemudian disampaikan kepenonton untuk 

diapresiasi barulah muncul penilaian estetik dari publiknya.Ajeng merupakan istilah 

dalam bahasa Sunda Pangajeng-ngajeng atau ucapan selamat dari kebahagiaan. 

Gambar.1. Skema Ajeng 

Seni Ajeng 

Tari Soja Musik Ajeng 
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                                                                   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pelestarian Seni Ajeng 

         Pelestarian dan pengembangan seni daerah sebagai aset dalam mengusung puncak 

kebudayaan  Nasional adalah sebagai tanggung jawab bersama antara para pelaku seni, 

intasi terkait, dan masyarakat sebagai penyangganya. Pelestarian adalah salah satu upaya 

kepedulian kita terhadap seni yang memiliki nilai estetik tinggi, yang konteksnya jelas 

dalam tatanan kehdiupan sosial masyarakat agraris dan masyarakat kaum nelayan. 

         Dalam penelitian ini secara teoritik akan  mencoba menggunakan kerangka 

pemikiran beberapa teori yang dapat mengembangkan konsep yang diolah berdasar 

beberapa teori seni sabagai pijakan dasar dalam penelitian. Penelitian ini juga akan 

dilakukan secara empiris, yaitu dengan pertimbangan agar mendapatkan beberapa data 

benar-benar akurat, esensial dan langsung pada data yang benar. 

        Teori seni merupakan   dasar  yang akan peneliti pilih sebagai teori dasar, karena 

sangat erat kaitannya dengan  sosial budaya dalam berkesenian  yang berhubungan dengan 

karakter para seniman,  yang berkembang juga  menjadi ciri dan gaya sebagai kesenian khas 

Karawang.Hal ini berkaitan  dengan beberapa faktor  yang erat kaitannya dengan 

perkembangan kesenian, khususnya Sanggar  Seni Ajeng “Sinar Pusaka”Abah Tarim Ican 

Saputra, yang ada dikampung Duri Rt02/22, Karang Pawitan, Karawang Barat, dalam 

kehidupan masyarakat agraris dan nelayan. 

        Sementara untuk penelitian ini digunakan pendekatan sosial budaya, sehingga dalam 

ruang lingkupnya luas termasuk pada sejarah sosial budaya masyarakatnya, yang diharapkan 

dapat memberikan gambran secara jelas sesuai data dilapangan.Kebutuhan sosial budaya 
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dalam masyarakat seperti yang kemukakan Wiyoso Yudosaputro ( 1993:4), bahwa 

kebutuhan manusia sebagai mahluk budaya sejak  awal telah melahirkan berbagai ragam 

budaya yang ada pada diri manusianya. 

       Adapun keuntungan dari melakukan penelitian bentuk karya seni pertunjukan ajeng 

ini, secara empiris dapat diperoleh keuntungan tambahan perihal bentuk seni tradisi yang 

ada diwilayah Karawang dan sekitarnya, seperti yang diungkapkan Yakob Sumardjo (2000: 

88), bahwa tradisi seni merupakan tradisi terpilih, tradisi selektif berdasarkan penghargaan 

nilai-nilai seni suatu generasi, artinya tradisi seni merupakan norma-norma simultan, yaitu 

tradisi seni yang berada dalam konteks pemikiran masa kini suatu generasi. 

       Begitu pula dengan teori karawitan, yang memeberikan ruang dan waktu dalam 

menghasilkan data-data yang lebih akurat yang tetap berdasar pada pijakan literatur yang 

berkaitan dengan penelitian seni ajeng “Sinar Pusaka” Abah Tarim  Ican Saputra. Maka 

music iringan dalam tarian Soja ini, tidak bisa lepas dari seni karawitan gamelan ajeng, yang 

memilki laras mandiri dan memilki arti tersendiri dengan sebutan seni karawitan, dengan 

demikian seni karawitan  mengandung arti secara khusus dan umum. Seperti yang 

dikemukakan oleh Raden Mahyar Angga Kusumah Dinata ( 1980 ), bahwa karawitan 

memilki pengertian berasal dari akar kata ra=sinar matahari =sinar cahaya=seni, 

wit=weda=pengetahuan, jadi karawitan adalah pengetahuan kesenian yang meliputi seni tari, 

seni Rupa, Seni Suara, Seni Padalangan dan seni drama . Sementara Kisindoe Suwarno 

(1950) bahwa karawitan berasal asal katanya ka-Rawit-an adalah awalan dan 

ahiran:rawit=cabai kecil halus tetpi cukup pedas dan rwit disini diartikan halus, artinya 

karawitan adalah kehalusan segala sesuatu yang yang bersifat halus yang artinya keindahan. 

        Sementara seni karawitan pada gamelan ajeng menurut  Ii Wahyudi (2002), 

merupakan seni karawitan, yang disajikan dipanggung dan dalam bentuk helaran , yang 

berfungsi untuk mengarak pengantin  keliling kampung, selepas akad nikah di KUA 

kecamatan untuk diperkenalkan dan memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua 
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dan  yang dihormati, dan disajikan dipanggung sebagai pelengkap hiburan diwaktu 

malamnya. Menenurut R.Satjadibrata dalam kamus bahasa Sunda (1954:17), bahwa Ajeng 

adalah tempat yang tinggi atau belandongan/panggung dengan kata lain Ajeng itu adalah 

bangunan atau tempat gamelan, dan ada pula yang memberikan pngertian bahwa Ajeng itu 

adalah “Ngajeng-ngajeng”. 

       Ii Wahyudi (2002) mengemukakan pula pendapatnya, bahwa kesenian Ajeng 

disajikan untuk keperluan penyambutan pengantin selepas akad nikah mulai pukul.13.00 

Wib sampai dengan 15.00 Wib khusus mengarak pengantin keliling kampung dan 

malamnya pukul 19.00 sampai dengan pukul.05 pagi,Fungsinya itu disajikan untuk 

menyambut tamu yang dihormati. 

 

Gambar 1.Sanggar Seni Ajeng “Sinar Pusaka” 

 

 

Keterangan gbr 1. Papan Nama Sanggar Ajeng Sinar Pusaka abah Tarim Ican S 

                                  Bambu Duri Karang Pawitan Karawang (Dokumen Heriwanto) 
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Gambar.2. Seni Ajeng”Sinar Pusaka” 

Bentuk gamelan Pelog Ajeng dalam latihan 

 

 

Gambar.3. Penari Soja Buhun “Sinar Pusaka” 

Ibu Tikem dan ibu Isah dlm proses latihan 

 

                              Proses latihan tari soja (Dokumentasi Heriwanto anggota) 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian 

           Adapun secara umum tujuan khusus adalah untuk pelesatrian dan pengembangan 

nilai-nilai estetik secara teoritis seni Ajeng , terutama pada sanggar seni ajeng “Sinar 

Pusaka”pimpinan abah Tarim Ican Saputra, kampung Duri, Karang Pawitan, Karawang 

Barat.  Hal ini dikarenakan luaran yang ingin dicapai tim peneliti adalah dapat 

menghasikan karya seni ajeng yang tetap lesatari, inovatif, dan pencapaian seminar juga 

workshop, jurnal , serta nilai kreatif bagi senimannya. Hal ini bagi kelangsungan kehidupan 

seni ajeng dan seniman, serta pendukung setia seni ajeng.  

          Tujuan penelitian khusus pada penelitian tahun pertama ini adalah : 

1. Mencoba melakukan identifikasi  terhadap pelestarian dan  perkembangan seni ajeng, 

khususnya ajeng “Sinar Pusaka” abah Tarim Karawang. 

2. Melakukan analisis nilai-nilai estetik pada proses kreatif seniman seni ajeng, yang dari 

segi aspek karakter  individu dan harmonisasi gamelan denga tarian soja. 

 3.  Untuk mengaplikasikan nilai estetik secara teoritis seni ajeng, baik tarian maupun 

musiknya yang terkandung di dalamnya, sehingga luaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini dapat menghasilkan karya seni yang inovatif.  

4.  Untuk mengidentifikasi permasalahan dilapangan yang berkaitan dengan hampir 

punahnya seni ajeng saat ini, sebagai salah satu aset seni budaya  Jawa Barat. 

              Tujuan khusus ke-2 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 
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   Akan melakukan penyempurnaan pada nilai-nilai estetik seni ajeng, terutama 

kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan seni ajeng dari segi harmoni, desain 

lantai, dan tata rias busana dalam penyajian ajeng dari tahun pertama. 

1. Menemukan keunggulan dan kelemahan kaitannya dengan pelesatarian dan 

pengembangan musik ajeng pada iringan tarian soja, berdasarkan factor-faktor yang 

ditemukan pada tahun ke- satu. 

2. Menemukan materi utama seni ajeng yang cocok untuk dikembangkan, sehingga 

mendapatkan kemasan baru dalam hal penyajiannya. 

3. Mendapatkan metode dan cara dalam proses kreativitas seniman ajeng dalam 

melesatarikan dan mengembangakan musik ajeng dalam mengiringi tarian soja. 

       Adapun tujuan lainnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan 

kesenian ajeng, terutama yang erat kaitannya dengan harmonisasi antara karawitan (musik) 

ajeng dengan tarian Soja, yang selalu berkaitan dengan proses kreativtas seniman ajengnya 

itu sendiri. Maka berdasarkan hal tersebut untuk melakukan pencermatan terhadap jenis 

kesenian khas Karawang ini, salah satunya adalah kesenian tradisonil Ajeng, yang terdiri 

dari Tarian Soja dan Karawitan Ajeng.Hal lainnnya yang tidak kalah pentingnya adalah 

mengetahui keberadaan kesenian tersebut dari perkembangannya, sebagai bahan 

pengkayaan dengan pendokumentasian seni tradisionil  dan sebagai pengkayaan khasanah 

kesenian Jawa Barat. 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

      Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yang diantaranya meliputi manfaat secara 

teoritis dan juga manfaat secara praktis, untuk lebih jelasnya peneliti paparkan sebagai 

berikut: 

 

3.2.1  Manfaat Teoritik 

1.   Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pendekumentasian ilmiah. 
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2.  Penelitian ini diharapkan akan menambah keilmuan, terkait dengan keteorian 

seni. 

3.   Untuk pengembangan studi harmonisasi seni karawitan dan seni tari. 

 

3.2.2  Manfaat Praktis 

          1.  Untuk menambah salah satu referensi, apabila para kretor seni ingin  

 lebih  mengetahui, tentang hasil kesenian ajeng yang merupakan kearifan lokal. 

          2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk membekali seniman ajeng itu 

sendiri, untuk lebih mengembangkan lagi kretivitasnya dengan seniman 

lainnya, dalam mengembangkan seni ajeng. 

          3.  Untuk lembaga pendidikan,khususnya lembaga Unpas diharapkan hasil  

 penelitian ini dijadikan acuan, terutama dalam mengembangkan musik etnik 

tradisionil Jawa Barat. 

               Dalam penelitian seni ajeng ini, diharapkan adanya untuk penyamaan 

persepsi atas judul telah diajukan sebelumnya, sehingga pelaksanaan penelitian 

dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. 

              Pada aspek sumber daya manusia, khususnya bagi para seniman penggiat 

seni ajeng ini maksudnya adalah, para pemusik dan penari(Tarian Soja) seni ajeng 

ini dapat ikut menentukan kualitas seni ajeng, terutama kaitannya dengan penyajian. 

Aspek sumber daya manusia, khususnya seniman ajeng sebagai pelaku seni ajeng, 

maka secara tidak harus mampu meningkatkan skil.  
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                                                                    BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

        Pada penelitian tahun pertama ini, tim peneliti melakukan penganalisisan tentang 

teoritis estetik dalam seni karawitan dan teori yang berkaitan dengan penelitian seni Ajeng 

di sanggar “Sinar Pusaka” Pimpinan bapak Tarim (almarhum) Ican Saputra kampung 

Bambu Duri RT02/22 Desa Karang Pawitan, Karawang Barat. Disamping itu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi keberadaan seni ajeng dari nilai-nilai 

estetiknya pada bentuk karawitan ajeng itu  sendiri dan diakhiri juga dengan 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul  dilapangan yang berkaitan dengan 

seni ajeng yang terdiri dari alat waditra gamelan, pengrawit,  penari, lagu-lagu ajeng, 

gendang dan iringan gamelan. Begitu pula halnya dengan harmonisasi  antara irigan musik 

gamelan ajeng dengan ritmik gerak pada tarian helaran Soja, yang  merupakan tarian khas 

seni ajeng ini adalah merupakan upaya pelestarian peneliti terhadap seni  budaya local, 

khususnya dikampung Bambu Duri, Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat. 

       Adapun penelitian pada tahap tahun kedua nanti, tim akan melakukan 

penyempurnaan  penelitian musik ajeng ini, sehingga akan menghasilkan keunggulan dalam 

pelestarian dan  pengembangan seni ajeng bagi masyarakat pendukung dan masyarakat 

lainnya. Maka  berdasarkan factor-faktor yang terjadi pada tahun pertama dapat kita 

kembangkan lebih sempurna terutama dalam mengenalkan seni ajeng ini pada kalangan 

remaja dan masyarakat  lainnya, sehingga ajeng ini tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat 

luas, baik dari segi bentuk  maupun segi penyajiannya. Harapan ditemukannya metode dan 

cara untuk pelesatarian dan  harmonisasi iringan musik gamelan ajeng dengan tarian soja  

merupakan sasaran yang kita capai pada tahun kedua nanti. 
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4.2. Metode Penelitian 

       Adapun metode penelitian yang dipergunakan secara garis besarnya adalah deskriftif 

kualitatif dengan pendekatan, yaitu pada sosial budaya dengan harapan mendapat gambaran 

secara menyeluruh dan sistematis, yang menguraikan keadaan dan fakta yang ada 

dilapangan.Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang harmonisasi music 

gamelan (Karawitan Sunda) Ajeng dengan tarian Soja sebagai hasil kreativitas para 

senimannya pada kesenian tradisional  Ajeng khas Karawang, terutama yang erat kaitannya 

dengan sosial budaya masyarakat Karawang itu sendiri. 

        Dengan digunakannya metode dalam penelitian ini, yaitu dengan beberapa sumber 

data, yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan pula gambaran secara menyeluruh dari 

seluruh objek penelitian.Maka secara tidak langsung dalam menggunakan penelitian 

tersebut, laporan secara sistematis dan data yang faktual yang terjadi dilapangan. Sehingga 

objek dalam penelitian ini yang diutamakan konsepnya adalah Pelestarian Dan 

Pengembangan Musik Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan Pengantin Khas 

Karawang pada kesenian tradisional Ajeng Khas karawang ,maka  diharapkan dengan 

adanya pendekatan pada sosial budaya, seperti yang dikemukakan Suharsini Arikunto 

(1992-209), bahwa penelitian deskriftif kualitatif adalah bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang keadaan atau status suatu fenomena.  

        Sementara untuk tujuannya dalam menggunakan metode pendekatan  di atas, yaitu 

untuk memperoleh gambaran secara konrit dengan keadaan dan fakta data yang lengkap 

secara menyeluruh  perihal dari objek penelitian di atas, yang meliputi penelitian seni 

budaya materi, khususnya yang berkaitan dengan  seni music etnik (karawitan Sunda) dan 

Seni tari (Tarian SojaAjeng)) dalam sosial dan seni budaya masyarakat, khususnya kalangan 

para pelaku seni. 

         Dalam penelitian ini diupayakan menemukan kebenaran karya seni musik Ajeng 

(karawitan Sunda Buhun ), yang menghasilkan harmonisasi dengan seni gerak dalam tarian 
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Soja,sebagai   salah satu  seni yang memilki kekhasan dengan gaya tradisi buhun  

Karawang, yang secara kebetulan, memang seni Ajeng ini hampir punah, dari 8 group hanya 

tersisa 2 group sampai dengan tahun 2010, dan tahun 2014 tinggal satu sanggar lagi, yang 

ada dikampung Bambu Duri Rt02/22, Karawang Pawitan Karawang. Harapan lainnya 

adalah menemukan pula permasalahan apa yang dihadapi, sehingga kenapa kesenian ajeng 

ini mengalami penurunan peminatnya, khusunya dimasyarakat  Karawang sendiri.Maka 

untuk mewujudkan hasil yang baik dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan jawaban 

yang cukup valid, kami tim peneliti akan melakukan penelitian dengan mencoba 

menggunakan berbagai multidisiplin sumber, disamping itu tetap bersumber pada bidang 

ilmu seni, khususnya seni musik etnik Sunda (Karawitan) dan Seni tari, juga mencoba 

dengan pendekatan pada bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan seni budaya, khususnya 

seni pertunjukan Indonesia. 

        Maka untuk lebih mempermudah penelitian dalam menghasilkan suber data yang 

akurat, yaitu data kualitatif, maka peneliti akan menggunakan cara, yaitu: 

1.  Pelaksanaan penelitian  langsung terjun kelapangan (Sanggar Ajeng Sinar Pusaka) 

2.  Adanya pendokumentasian, baik dalam bentuk secara tertulis ataupun,Video, 

photo,dalam melengkapi data, yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung 

dilapangan. 

3.  Hal lain yang tidak kalah penting adalah sumber lisan, dimana beberapa informasi kunci 

yang dapat memberikan beberapa informasi yang relevan dalam penelitian ini. 

        Sementara untuk pengumpulan data dan informasi  dilakukan dengan beberapa cara 

sebagai berikut, diantaranya adalah. 

1. Observasi kelapangan (Telah berjalan dilaksanakan) 

    Dalam observasi atau pengamatan dilapangan  langsung dilakukan dilapangan pada 

sanggar ajeng “Sinar Pusaka”, dikampung Bambu Duri RT02/22, Karang Pawitan 

Karawang Barat, agar dapat  memperoleh informasi dan data yang akurat tentang 
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kebenarannya di lapangan, yang meliputi tentang kondisi fisik dilapangan, terutama 

kaitannya dengan pelaku seni ajeng dan prilaku masyarakat sekitarnya. 

2. Wawancara 

    Wawancara merupakan teknik pengumpulan data selain observasi, yang dilakukan 

dengan cara komunikasi langsung dengan beberapa nara sumeber dari Dinas 

parwisata, seniman ajeng,tokoh sesepuh ajeng, tokoh masyarakat sekitar, dan nara 

sumber lainnya, agar mendapatkan data primer yang menggunakan beberapa 

pertanyaan dengan mendapatkan data yang relevan. Maka wawancara adalah hal 

yang sangat diperlukakn dalam menyusun laporan penelitian ini, sehingga 

Pelestarian dan penegmbangan music ajeng dalam mengiringi tarian soja ini jelas 

terukur dari segi kwalitasnya. 

 

3. Studi literatur 

    Diharapkan berbagai data yang bersifat sekunder akan dapat diperoleh dari berbagai 

referensi buku, terutama teori seni karawitan Sunda dan bebrapa buku dari Dinas 

Parwisata kabupaten Karawang, yang memilki refernsi tentang ajeng. Semua 

literature ini benar- benar telah diakui keabsahannya berupa beberapa dokumentasi 

yang lengkap.Hal ini diharapkan dapat direalisasikan sabagai landasan dasar dalam 

mendeskrifsikan pelestarian  dan pengembangan musik ajeng dalam mengringi tarian 

Soja pada penyambutan pengantin, khususnya sanggar ajeng “Sinar 

Pusaka”pimpinan abah Tarim Ican Saputra, kampung Bambu Duri RT02/22, Karang 

Pawitan, Karawang Barat.  
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                                                                     BAB V 

HASIL AKHIR  LAPORAN PENELITIAN 

“Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam Mengiringi Tarian Soja” 

 

5.1. Hasil dan Lokasi Penelitian 

           Adapun luaran dan keberhasilan yang didapatkan dalam pelaksnaan penelitian 

dilapangan ini adalah didapatkannya suatu pemecahanan ajeng dan melalui  beberapa faktor 

dominan terhadap pembentukan nilai-nilai estetika yang terkandung di dalam penyajian seni 

gamelan ajeng itu sendiri. Hal ini berdampak pada indikator keberhasilan pelesatarian dan 

pengembangan musik Ajeng dalam mengiringi tarian Soja, yang dapat dijadikan bahan 

jurnal dan seminar juga workshop mewakili jenis kesenian khas Karawang yang hampir 

punah. Maka dari hasil akhir  penelitian Seni Ajeng tahun pertama disanggar “Sinar Pusaka 

“ Pimpinan bapak Tarim (almarhum) Ican Saputra , kampung Bambu Duri RT02/22, Desa 

Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat ini, merupakan salah satu upaya pelestarian 

dan pengembangan, yang memang harus dapat direalisasikan dilapangan sesuai dengan 

data-data diperoleh secara akurat dalam penelitian. 

 Dalam pembuatan laporan hasil akhir penelitian pada tahun pertama ini, pada intinya 

bahwa penelitian ini menunjukan sebuah kebenaran tentang penelitian seni Ajeng sebagai 

objek penelitian adalah suatu pemaknaan bagi para peneliti dalam rangka pelestarian dan 

pengembangan seni tradisional. Hasil dari penelitian merupakan suatu keharusan yang 

secara tidak langsung harus direalisasikan melalui pelaksanaan dilapangan, maka itulah 

sebuah kerja kolektif yang harus dijalankan oleh peneliti dan group seniman Ajeng Sinar 

Pusaka, tersusunlah judul  penelitian “Pelestarian  Dan Pengembangan Musik Ajeng 

Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada Penyabutan Pengantin Khas  Pesisir Karawang”. 

           Adapun tempat lokasi penelitian adalah kesenian Ajeng “Sinar Pusaka”Pimpinan 

Abah Tarim (almarhum) Ican Saputra, Kampung Bambu Duri RT02/RW 22, Desa Karang 

Pawitan, Kecamatan  Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Km 20 dari kota Karawang, 
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Profinsi Jawa Barat. Lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh kendaraan kecil ataupun 

kendaraan besar dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit dari Karang Pawitan 

kota Karawang kegroup ajeng Sinar Pusaka. Sanggar Ajeng Sinar Pusaka ini, telah beberapa 

kali diadakan penelitian ini oleh para peneliti, baik dari Disdik Pustikom, Dinas Parwisata 

Karawang,dan mahasiswa dalam penyusunan skripsi dari Universitasdari Jakarta. Namun 

saat ini keberadaan seni ajeng ini sudah menghawatirkan sekali diantaranya dikarenakan 

penggenerasian yang lemah, sehingga sanggar ajeng Sinar Pusaka ini, hanya menyisakan 5 

pemain (pemusik) saja, bahkan pimpinan bapak Tarim sendiri baru seratus hari meninggal, 

begitu pula dengan penari Sojanya.  Maka melalui penelitian kembali oleh tim peneliti kami  

diharapkan seni Ajeng, khususnya group Ajeng “Sinar Pusaka”bapak Tarim ini,  

mendapatkan gambaran kembali tentang penyebab terjadinya proses  menuju kepunahan. 

Dengan demikian diharapkan pula terjadi kedepannya sanggar ajeng “Sinar Pusaka ini” 

dijadikan sebagai bahan sumber objek penelitian lanjutan untuk para peneliti selanjutnya, 

sehingga seni Ajeng tetap lestari dan berkembang diKarawang dan sekitarnya. 

 

5.2. Perkembangan Seni Ajeng 

            Seni Ajeng meupakan salah satu jenis kesenian tradisional rakyat dan dinikmati oleh 

rakyat itu sendiri merupakan seni yang menjadi bagian dari tiga seni tradisi khas Karawang 

diantara seni Bajidoran dan Topeng Banjet, dimana kedua seni khas Karawang ini  masih 

tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Namun seni Ajeng yang hampir  mengalami 

kepunahan ini kalah bersaing dengan dua jenis kesenian tersebut di atas. Seni Ajeng awal 

pertumbuhan dan perkembangannya menurut Ii Wahyudi (2002), bahwa kesenian Ajeng 

telah tumbuh dan berkembang sepanjang kurun waktu pada permulaan abad 20 sampai 

tahun 1975, dan telah mengalami surut berganti, namun masih tetap pada tahun tersebut 

group Ajeng tumbuh dan terdiri dari 8 group diantarnya sebagai berikut: 

1. Group Ajeng Ciong di Selang kecamatan Talaga Sari 

2. Group Ajeng Gatew di Pangasinan Teluk Jambe 
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3. Group Ajeng Kaman di Karang Pawitan Karawang 

4. Group Ajeng Rusman di Lemah Duhur Rawa Merta 

5. Group Ajeng Nyumplonh di Pagadungan Jayanegara Cikampek 

6. Group Ajeng Alip di Kobak baru kecamatan Klari 

7. Group Ajeng Astem di Bangle kecamatan Klari 

8. Group Ajeng Entuk di Lamaran kecamatan Karawang 

       Sementara untuk objek penelitian yang sedang diteliti merupakan group atau 

sanggar ajeng “Sinar Pusaka” pimpinan bapak Tarim Ican saputra kampung Bambu 

Duri, Karang Pawitan Karawang. Sanggar seni group Ajeng bapak Tarim ini merupakan 

penggenerasian yang memang pada saat ini kebradaannya sangat menghawatirkan. 

Ajeng “Sinar Pusaka” Tarim group  ini mengalami masa kejayaannya terakhir pada 

tahun 2006, bahkan group ini masuk rekaman dan mengikuti pementasan di acara 

tingkat Jawa Barat dan Nasional di Bandung pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan 

Dinas terkait yaitu Dinas Parwisata Kabupaten Karawang, yang secara kebetulan Kasi 

bidang kebudayaan adalah ibu Hj. Dra Uar alumni SMKI , sangat berperan besar dan 

dekat dengan para seniman tradisional Karawang, sehingga seni buhun terpelihara 

dengan baik. 

       Penyebaran kesenian Ajeng di awal abad ke 19 sangat luas dikabupaten Karawang, 

karena kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat terutama di daerah pedalaman, 

pada saat itu kesenian Ajeng mempunyai pengaruh yang sagat besar terhadap 

masyarakat pendukungnya, apabila dibunyikan musik Ajeng, maka masyarakat 

mendengar gamelan tersebut seolah-olah masyarakat diingatkan dengan kepada 

keagungan dan keluhuran  (Ii Wahyudi,2002:14). Bunyi gamelan Ajeng juga 

mengingatkan  pada alam arwah para leluhur mereka (Karuhun) masa lalu, mereka 

adalah para pejuang, petani, nelayan, yang pemberani terutama dalam mengolah ribuan 

hektar tanah pesawahan sebagai masyarakat agraris. 
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      Pengaruh penyajian lagu-lagu dari kesenian Ajeng ini sangat besar memberikan 

perubahan pada beberapa group kesenian lainnya diantaranya saja kesenian Topeng 

Banjet di kabupaten Karawang seperti dalam lagu Sulanjana Gonjingan, lagu Tikang 

Loger, lagu lainnya. Begitu pula halnya dengan permainan gendang Ajeng tidak kalah 

keterampilan (skillnya), sangat menakjubkan dalam penyajian dan tidak kalah dengan 

penabuh gendang dalam jaipongan Bajidoran khas Karawang, penabuh gendang Ajeng 

tersebut adalah “Si Paletong” ia sangat terkenal dan memuaskan penonton dalam 

penampilannya pada masa itu. 

 

5.3. Regenarasi Kesenian Ajeng 

          Penggenerasian seni Ajeng, khususnya bagi kalangan generasi senimannya pada 

setiap group Ajeng tersebut, tradisinya adalah saling keterkaitan kekerabatan atau keluarga, 

walaupun ada seniman lain sebagai pelaku seni diluar keluarga itu hanya sebagaian kecil 

saja, jadi sistem regenerasi tradisi kekeluargaan sangat berperan. Hal ini kenapa dijadikan 

tradisi oleh beberpa group kesenian Ajeng?, dikarenakan group tersebut merasa hawatir 

terjadinya pendirian sebuah group baru, yang akan berpengaruh besar pada group Ajeng 

yang dibentuk keluarganya, dan apabila terjadi ketidak cocokan dalam manajemennya , 

maka akan mengalahkan pula groupnya. Sebuah pemikiran ini yang menjadikan kurang 

berkembang group-group kesenian Ajeng yang ada di Karawang, dan proses tradisi 

pewarisan kesenian tersebut pada keturunannya mengakibatkan pula kesenian Ajeng ini 

tidak berkembang, seperti group jenis kesenian lainnya, yang sampai saat ini masih bertahan 

dan digemari para penggemarnya. 

        Faktor kepunahan dalam penggenerasian Ajeng lainnya, yang menjadi penghambat 

pelestarian dan perkembangan seni Ajeng adalah muncul dan berkembangnya pertunjukan 

(totonan) kesenian moderen keberbagai pelosok daerah di Karawang, dan kurangnya 

perhatian dari pemerintah terutama dalam pembinaan dan promosi pada kesenian Ajeng, 

apalagi dihambat dengan kurang dana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga kesenian 
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Ajeng ini mulai mengalami kepunahan. Hal lain juga yang sangat krusial terhadap 

penghambatan kesenian Ajeng adalah faktor dari tidak mampunya group tersebut untuk 

mengemas tarian soja dan gamelannya, yang lebih menarik dalamtuk ben penyajian baru 

dan siap bersaing dengan kesenian lainnya seperti aipongan Bajidoran dan Topeng Banjet  

 

5.4.  Tata Penyajian Ajeng 

          Tata penyajian seni Ajeng, terutama yang berkaitan dengan penyajian sebagai seni 

helaran, biasanya dilaksanakan penyajiannya disiang hari pkl.13.00 sampai dengan 

pkl.15.00 Wib dengan menggelar mengarak pengantin keliling kampung setelah resmi akad 

nikah dikantor KUA Kecamatan. Dalam penyajian helarannya disajikan sebuah tarian 

penyambutan khusus untuk penganten yaitu tarian Soja, yang ditarikan oleh beberapa penari 

senior dengan iringan musik Ajeng khas helaran. Sementara untuk hiburan dimalam harinya 

disajikan penyajian gamelan Ajeng yang lengkap, dimana difungsikan untuk menyambut 

dan menghormati para tamu agung atau masyarakat yang menonton acara pernikahan atau 

dengan istilah Sunda musik Pangajeng-ngajeng (Pangwilujeng). 

       Untuk penyajian mengarak (Helaran) tidak membutuhkan panggung (stage), para 

pemain berjalan mengikuti jalan pendesaan dan kampung, sementara untuk penyajian 

hiburan pernikahan malamnya dibuat panggung ukuran 4x4 m dengan tinggi 2 meter dengan 

beratap terpal, yang menyambung dengan balandongan (tempat menonton para tamu 

termasuk panggung gamelan). Panggung (stage), yang dipergunakan para pengrawit 

(nayaga ajeng),yang harus tinggi fungsinya hanya diperuntukan untuk para pemusik atau 

pengrawit ajeng (nayaga) saja, karena pada penyajian gamelan ajeng tidak menyajikan 

pesinden (juru kawih), jadi hanya penyajian lagu-lagu isntrumetalia (gending) tanpa vocal 

(sekaran).  
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Gambar.6. Penari Soja Buhun (Bu Tilem dan Isyah) 

 

                         2 penari buhun Soja yang sedang meragakan tarian soja 

 

Gambar 7. Tarian Penyambutan (Tari Soja) 

 

     A.Tarian soja ditarikan oleh generasi              B. Tarian pencak disajikan laki-laki   

          

5.5. Para Pemain dan Waditra Ajeng 

       Pengrawit (nayaga) dalam seni Ajeng, baik untuk  penyajian seni Ajeng yang 

sifatnya helaran diluar panggung, ataupun penyajian yang saat malamnya dipanggung, para 

pemusik dan penari  berperan penting dalam penyajian kesenian ajeng ini. Sementara jumlah 

pemusik untuk mengiringi musik Soja disesuaikan dengan gamelan yang tersedia 

dipanggung, terutama dalam penyajian dimalam hiburan. Pada tahun 1940 saat itu pada 

zaman Jepang jumlah para pangrawit (nayaga) adalah berjumlah 12 orang yang semuanya  

laki-laki, terkecuali para penari Sojanya. Untuk lebih jelasnya jumlah pemusik yang bermain 

gamelan adalah sebagai berikut : 
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1 orang juru bonang dengan sebuah waditra bonang 

2 orang penabuh saron 1 dan 2 

1 orang juru kademung 

2 orang juru ketuk 

2 orang pemain gendang (juru kendang) 

1 orang juru kecrek 

1 orang pemain teropet (juru tarompet) 

2 orang juru gong (tukang gong) 

       Dalam penyajiannya seni Ajeng ini, tidak disajikan juru sekar (vokalis), jadi penyajian 

ajeng ini bersifat instrumentalia artinya tidak ada lagu-lagu yang langsung dibawakan dalam 

bentuk sekar gending. Pada umunnya dalam penyajian seni ajeng setiap waditra memliki 

fungsinya yang berbeda diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Waditra bonang berfungsi penuntun lagu juga bisa juga untuk pangkat lagu 

2. Waditra saron 1 dan 2 berfungsi sebagai pengharmonis lagu, yang bersahutan dari 

keduannya 

3. Waditra Demung (Kademung) berfungsi sebagai keharmonisan sajian dalam lagu-lagu 

4. Waditra gendang berfungsi sebagai pengatur irama (pengatur cepat dan lambatnya) 

5. Waditra ketuk  pengatur irama dalam wiletan lagu 

6. Waditra kempul dan gong sebagai pemuas ras dan penutup sebuah lagu yang 

disajikannya 

7. Waditra alat tiupTerompet biasa difungsikan sebagai melodis lagu dan pembawa lagu  
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Gambar.8. Waditra Musik Ajeng 

 

 

5.6. Penyajian Gamelan Ajeng dipanggung (Stage) 

        Dalam penyajian kesenian hiburan Ajeng dipanggung saat malam setelah penyajian 

mengarak pengantin keliling kampung, maka dimalam harinya sebagai hiburan disajikan 

gamelan Ajeng berstruktur penyajian gamelan Ajeng dipanggung adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan musik pembuka overture (Tatalu), disajikan dalam instrumentalia  

 lagu pendek dan lagu panjang samapi tamu kehormatan dan penonton kumpul. 

2. Penyajian lagu pertama yaitu gending lagu Gonjingan, yang dikuti lagu lainnya. 

3. Setelah lagu permulaan disajikan maka dilanjutkan dengan lagu Ngarak  

Pacaran,yang merupakan alunan terompet dengan beberapa lagu yang berfungsi 

mengantar pengantin bermseraan dipelaminan. 

4. Dilanjutkan denga penyajiaan beberapa lagu buhun yang diringi dengan gamelan  

secara harmoni dalam penyajiaannya yang diikuti oleh bebrapa vocal spontan dari para 

pemusik. 

5. Dalam penyajian terakhir sebagai lagu penutup disajikan lagu buhun 

  Sementara untuk lagu yang disajikan dalam penyajian musik ajeng dipanggung 

menurut Ii Wahyudi (2002) dipanggung kehormatan adalah sebagai berikut: 
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1.  Gending karawitan instrumental Tatalu panjang 

2.  Gending karawitan instrumen tatalu pendek 

3.  Gending karawitan instrument lagu Gonjingan 

4.  Gending instrumenn dalam lagu Ela-ela 

5.  Gending karawitan dalam lagu Cere Bali 

6.  Gending karawitan lagu Kolentangan 

7.  Gending karawitan lagu Salunan 

8.  Gending karawitan lagu Nyalun 

9.  Gending karawitan lagu Rancagan (Welasan Pelayon) 

10. Gending karawitan Rancagan Pondok (Serem, Layang Tikang Layar, Koproy) 

        Di atas tersebut adalah lagu-lagu yang selalu disajikan dalam pementasan musik 

Ajeng sebagai salah satu kesenian tradisional buhun dari kampung Buher Karawang, yang 

memiliki penyajian hampir bentuknya dalam seni Degung khas Priangan, yaitu upacara 

penyambutan pengantin dan penyajian dipanggung lagu khas degung dengan perpaduan 

antar gending dan vocal (Juru Kawih). 

             

Gambar 9. 

Penyajian Ajeng 

            

  
        

       A.Para pengrawit (nayaga) dalam penyajian    B.Penyajian gamelan ajeng  
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 5.7. Tata Rias Dan Busana Seni Ajeng 

                 Penataan rias dan busana dalam penyajian tarian Soja dan busana untuk pengrawit   

sangat sederhana sekali masih tetap menggunakan rias dan busana tradisi yang secara turun 

temurun diwariskannya. Rias dan busana tertata apabila ada pertunjukan undangan dari 

tingkat profinsi dan ketingkat Nasional, maka group mencoba menyewa kostum sesuai 

kebutuhan pemesan, bahkan rias dan penarinya berubah dikondisikan. Unsur penataan rias 

dan busana dalam penyajian diacara pernikahan dikampung mereka gunakan seadanya, 

terkadang pemusik memakai kostum keseharian seperti kemeja putih, koko, batik, dan 

sejenis kostum lainnya. 

      

   5.7.1 Tata Rias 

          Untuk penataan rias untuk para penari Soja tidak begitu menggunakan rias karakter 

atau penokohan, yang penari soja digunakan adalah rias cantik keseharian diantaranya saja 

bedak dasar, alis dengan hanya mempertebal alis yang telah ada dengan potlot alis warna 

hitam, alat make up seperti pemerah pipi dan lipstick merekan gunakan sebagai penanmbah 

aksen saja tidak terlu tebal.Sementara untuk acara penampilan yang bersiaft tugas dari 

pemerintah, maka otomatis rias lebih diutamakan oleh juru rias secara khusus, yaitu 

mendatangkan perias ahlinya.Sementara untuk pemusik tidak menggunakan rias mereka 

natural saja, sesuai dengan wajah aslinya karakter akan muncul saat mereka bermain 

dipanggung. 

 

 5.7.2. Busana 

           Adapun untuk busana penari biasa secara tradisi yang dipergunakan adalah keibaya 

dan sinjang yang mereka milki  ditambah asesoris selendang masing-masing. Begitu halnya 

dengan acara undangan dari intansi terkait, maka penari dan riasnya berubah dengan 

penggantian penarinya oleh penari muda dengan rias khusus dari juru riasnya. Namun untuk 
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busana pemain musik menurut Ii Wahyudi (2002) yang asli tradisinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Baju kampret warna hitam 

2. Celana pangsi hitam 

3. Ikat pinggang besar warna hitam dan hijau 

4. Ikat kepala (Totopong Barangbang Sempalak) 

5. Selendang Poleng untuk dileher 

6. Gelang Bahar 

7. Cincin berbatu besar warna hitam (wulung) 

8. Umumnya memakan sirih (Nyeupah) 

Gbr .10. Busana Pengantin Wanita Khas Karawang 
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Gbr.11. Busana Ajeng Pengrawit (Pemusik) 

 

 

 

 

Gbr.12. Pimpinan Penerus Ajeng”Sinar Pusaka” 

Junaedi (Enjun Tarim Saputra) 

                          

         Catatan  ungkapan (sewaktu hidup) abah Tarim (almarhum), pimpin Ajeng 

Belajar ajeng dari sejak kecil, hanya gendang dan bonang yang dikusainya, untuk 

waditra lainnya tidak bisa sama sekali.Ritual ajeng selalu diawali dengan sesajen 

dan bakar kemenyan, kemudian permohonan keberkahan dan datangnya acara 

panggung.Harapanya adalah seni ajeng harus tetap lestari oleh generasinya dan 

pemerintah Profinsi itu sendiri.(hasil wawancara, juli 2013). 
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                Gambar.13.Seniman Ajeng abah Bawon (pemain Tarompet) 

                 

 

Catatatan dan ungkapannya: 

                Pementasan ajeng pada masa kejayaannya  satu hari sampai 2 hari dua malam. 

Dengan menampilkan lagu khas ajeng seperti, pembukaan gending Tatalu,lagu salun, Lagu 

Koreng Tangan, dan rarancagan(wawancara, juli 2013)  

                

Gmbr.15  Gendang(Jalin), Bonang (Wawan), dan gong (karja) 
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Gambar .16. Pengrawit kademung dan saron (Enjun dan Jalii) 

 

 

Gambar.17.  Alat Musik saron,kademung,bonang, bende (kempul) 
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Gbr.18. Kedang dan Terompet ajeng 

 

 

 

Gambar19.Wawancara ketua tim dengan penari Soja 

 

 

Gambar 20. Pengarahan ketua tim kepada Pangrawait 
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Gambar 21. Apresiasi penonton pada ajeng saat ini 

 

 

Gambar 22. Tim peneliti bersama group ajeng 

                   

  

5.7.3. Perlengkapan Sesajen Yang Disiapkan                                                               

             Kelengkapan pertunjukan lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sesajen 

(Sasajen) yang identik dengan kekuatam magis dan sacral sebelum pementasan arakan 

(helaran) ataupun penyajian dipanggung (Ranggon), yang terdapat depan rumah yang 

mengadakan perniikahan. Adapun kelengkapan sesajen  untuk pementasan seni 

ajeng,khususnya sanggar seni ajeng Sinar Pusaka piminan abah Tarim Ican Saputra adalah 

sebgagai berikikut: 
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1. Parupuyan tempat untuk membakar kemmenyan yang sudah ada arang yang 

menyala, diergunakan oleh pimpinan yang bersamaan dengan dibakarnya kemenyan 

bersamaan dengan mantra dan doa. 

2. Nyiru merupakan tempan menyimpan beberbagai ragam makanan dan kelengkapan 

lainnya, seperti cermin kecil, alat kecantikan, makanan, kain sinjang rereng, 

serutu,mninyak wangi putrid duyung, rurujakan, dan kelengkapan lainnya. 

3. Rurujakan dan minuman, yang disiapkan sebelumnya ada yang terbuat dari pisang, 

asem, bubur merah dan bubur putih, segelas miinuman kopi pahit. 

4. Puncak Manik merupakan ujung tumpeng putih diatasnya ada telur ayam kampung , 

yang dipotong hanya bagian atasnya disimpan dalam piring kecil. 

5. Lawon bodas dan Sinjang rereng putih , yang dipersiapkan sebagai kelengkapan 

upacara ritual sebelum pementasan. 

 

5.8. Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Ajeng 

           Dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni ajeng, khususnya pada group ajeng 

Sinar Pusaka Pimpinan abah Tarim Ican Saputra ( allmarhum), pemerintah kabupaten 

Karawang melalui Dinas Parwisata telah berupaya melkukan pembinaan dalam upaya 

pelestarian tersebut dengan berbagai cara. Adapun program yang telah dilkukan Dinas 

Parwisata dianataranya adalah pembinaan dari segi manajemen pementasan dan 

dilibatkannya sanggar ini dalam beberapa event kegiatan festival tingkat kabupaten maupun 

tingkat Jawa Barat. Upaya pembinaan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni 

ajeng di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Telah diaksanakan program pembinaan oleh Dinas Parwisata Profinsi Jawa Barat, 

yang mengutus 5 serjana Seni lulusan STSI Bandung, termasuk peneliti kegroup 

sanggar Sinar pusaka pimnan abah Tarim Ican Saputra. Kegiatan ini berbentuk 

pembinaan kemasan musikk ajengdan tarian Soja selama satu tahun pada tahun 

2006. 

2. Diikut sertakannya sanggar Sinar pusaka pimpinan abah Tarim Ican Saputra ini 

dalam festival kesenian tingkat Jawa Barat tahun 2006 digedung sate Bandung. 

3. Dilibatkan sanggar Sinar Pusaka ini dalam acara Festival Helaran Kemilau 

Nusanatara tingkat Nasional dalam parade kirab seni budaya Nusantara di Gasibu 

Bandung tahun 2006. 

4. Sementarra saat ini dibina dalam upaya pelestaria berupa pembinaan para penari 

Soja dengan pemusik muda untuk tingkat anak-anak, yang telah berjaan selama 2 

tahun dari ttahun 2013 ssamapai sekarang. 
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5. Pengenalan kembali kepada kalangan pejabt setempat, dalam upaya pelestarian seni 

ajeng ditingkat wilayah kabuaten Karawang dan sekitarnya. 

6. Langkah lainnya adalah Dinas Parwisata mencoba membangun kampung budaya, 

yang telah rampung embangunananya dan telah bisa digunakan semenjak tahun 

pertengahan tahun 2014, dan ini diajadikan sarana untuk promosi kesenian 

tradisional yang ada dikabupaten Karawang. 

7. Upaya pelestarian seni ajeng, khususnya sanggar seni ajeng Sinar Pusaka pimpinan 

abah Tarim ini Ican Saputra ini, telah diupayakan kembalii oleh bebearpa intansi 

terkait, baik daibawah pemerintah ataupun swasta, dan ini telah berjalan selama 

kurun waktu 2 tahunan. 
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                                                                     BAB VI 

          TAHAPAN AKHIR YANG SUDAH DILAKUKAN TAHUN PERTAMA 

 

     6.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

    - Skema I bulan Mei 2014  

    - Skema II bulan Juni 2014 

    - Skema III bulan Juli 2014  

    - Skema IV bulan November dan Desmber 2014 

No               Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 Catatan 

Kegiatan Mei Juni Juli Agsts Sept Nov Des 

1. Studi Literatur        Bln pertama krja 

2. Penetapan 

rencana kerja  

         Bulan pertama 

berjalan kelokasi 

dan intasi budaya 

3. Izin penelitian 

dari lemlit Fiss 

        Dinas Parwsta 

dan lingkungan 

penelitian ajeng 

4. Menyusun format 

pengumpulan 

data 

        Berdasarkan data-

data hasil 

dilapangan. 

5. Proses 

pelaksanaan ke 

Dinas,dan sanggar 

seni ajeng “Sinar 

pusaka” 

        Kelapangan 

dengan 

melaksanakan ke  

sanggar ajeng 

Kampung Bambu 

Duri Karawang 

6. Kunjungan ke 

sanggar Ajeng 

        Kurang lebh 1 

bln setengah 

7. Diskusi        Klmpk penlti dan 

group ajeng 

8. Penulisan 1        Penyusunan awal 

9. Seminar internal         2 minggu 
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No            Bulan ke 8 9 10 11 12 13 14 Catatan 

Kegiatan Juli Agts Sept Okt Nov Des Jan 

8 Penulisan II        Untuk 1 buln 

9 Perbaikan lprn         2 minggu 

10 Diskusi ke 2         Klpk dan msyrkt 

11 Dokumentasi Film         Tempt penlitian 

Buher Krawng 

12 Proses Editing        di Bandung 

13 Penulisan III        3 bln lanjutan 

14 Seminar hasil lprn        1 buln krawng 

15 Penulisan IV        Melengkapi lprn 

 

Skema III bulan Agustus s.d Desmber 2014 

No             Bulan ke 15 16 17 18 19 20  Catatan 

Kegiatan Juli Agts Sept Okt Nov Des 

16 Menyusun 

Laporan 

      Selama dua bln 

17 Seminar internal       Bndg dan Krwg 

18 Perbaikan lprn        Dibandung 

19 Melengkapi lprn        Satu bln 2 tmpt 

20 Pementasan ajeng        Bambu Duri 

karawang 

 

21 Pengadaan lprn        Bandung 

22 Laporan Peneltian 

Akhir 100% 

      KeLemlit Unpas 

Dan ke DIKTI 

 

 

6.2. Tahapan Laporan Akhir Tahun 

Penelitian dengan judul “ Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam 

Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan Pengantin Khas Karawang”. Penelitian 

Hibah bersaing ini dibiyayai oleh Dikti, melalui DIPA Kopertis wilayah IV Jawa Barat 

dengan surat kontrak program hibah penelitian nomor 1043/K4/KM/2014. Hasil proses 

penelitian ini diharapkan diperolehnya luaran yang menggembirakan, dimana Seni tradisi 

buhun Ajeng dari Sanggar “Sinar Pusaka” Pimpinan abah Tarim Ican Saputra ini, bisa 

dijadikan sebagai bahan tulisan jurnal, bahan seminar seni budaya untuk guru SD,SMP, dan 

SMA, dan bentuk pementasan kemasyarakat umum. Dari hasil penelitian yang telah tim 
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lakukan pada tahun pertama ini didapatkan bahhwa, keberadaan seni ajeng di Kerawang 

menghawatirkan, yaitu dari asalnya 8 group saat ini tinggal dikampung Bambu Duri, yaitu 

Sanggar Seni Ajeng”Sinar Pusakan” Pimpinan abah Tarim Ican Saputra, yang berada 

dikampung Bambu Duri RT02/22, Karang Pawitan, Karawang Barat. Namun demikian 

sanggar ini pula, pemusik (pengrawit) gamelan ajeng dan penari Sojanya hanya tinggal 5 

orang, dan secara kebetylan pimnan abah Tarim dan abah Iying,juga penari Soja sudah 

meninggal dunia baru-baru ini sekitar 100 hari yang lalu. Maka permasalahan bertambah 

dikarenakan tim ini tidak lengkap, sehingga menjadi kendala anak abah Tarim sebagai 

penerus Ajeng (Enjun), tentang keberadaan music ajeng dan tarian Soja ini. 

        Penelitian deng Judul : Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam 

Mengiringi Tarian Soja  Pada Penyambutan Pengatin Pesisir Khas Karawang ini, 

penelitiannya dilakukan dengan tim peneliti, yang merupakan dosen Fiss Unpas, yang 

dibiyai  Dikti dalam program penelitian Hibah bersaing.Adapun sanggar seni ajeng yang 

diteliti adalah sanggar seni Ajeng “Sinar Pusaka”pimpinan abah Tarim Ican Saputra, yang 

beralamat dikampung Bambu Duri RT02/22, Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang 

Barat, berdasarkan hasil penelitian sementara, bahwa seni ajeng sanggar Sinar pusaka 

ini,telah mengalami surut mau menuju kepunahan dikarenakan berbagai faktor diantranya 

adalah sistim pewarisan lemah, pembinaan (pelatihan tabuhan dan tarian) tidak berjalan, 

dokumentasi sejarah group yang hilang karena dipinjamkan dan tidak kembali,kurang 

pembinaan intasi terkait, dan kurang kreativitas senimanya karna faktor usia. Hasil 

penelitian inilah yag akan kita jadikan bahan rujukan dalm penelitian ini, sehingga ajeng ini 

bisa dilestarikan kembali dengan adanya penelitian ini. 

       Hasil penelitian ini akan diaplikan dan diimplimentasikan di jurnal Fakultas dan jurnal 

nasional yang terakdreditasi, juga didokumentasikan melalui pertunjukan untuk diapresiasi 

oleh masyarakat luas bekerja sama dengan Dinas Parwisata Kabupaten Karawang. Hal ini 

perlu dilakukan dengan harapan seni ajeng masih bisa bertahan hidup dan tetap lestari, 

sehingga tetap diapresiasi dan dikenal seni ajeng tersebut oleh masyarakat Karawang, 

khususnya disekitar kampong Bambu Duri Karang Pawitan.  

 

6.3. Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan 

        Adapun tahapan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah meliputi beberapa tahap: 

         Tahap 1 ; Pada penelitian ini dilakukan penentuan materi seni yang akan diteliti agar, 

maksud dan tujuan penelitian ini tepat sasaran, terutama dalam rangka pelesatarian dan 

pengembangan seni musik ajeng dan tarian soja, agar tetap bertahan hidup.Maka 
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dilakukanlah survey lapangan dan studi literature yang berkaitan denga teori seni karwitan 

Sundanya, sehingga data dapat diperoleh dengan optimal, lalu disusun beberpa langkah 

dalam bentuk perancangan materi seni ajeng yang diteliti sesuai dengan konsep penelitian 

ini. Setelah itu, maka dilakukanlah rancangan pembuatan materi seni ajeng yang diteliti 

yang diaplikasikan melalui praktek dilapangan dalam bentuk proses penelitian yang telah 

dilakukan diawal bulan Mei samapai dengan Desember  2014. 

         Tahap 2 ; Penelitian yang meliputi rancang bangun mareti seni ajeng, yang meliputi 

penyusunan konsep harmoni ritmik, dinamika, timbre, tangga nada, koreografi tari soja, rias 

dan busana, asesoris, dan para pemusik (nayaga ajeng) untuk tahap pertama (tahun ke-1) 

          Tahap 3 ; Penelitian rancang bangun konsep materi seni ajeng hampir sama pada 

tahap kedua, yang meliputi penyusunan konsep harmoni, ritmik, timbre,dinamika,tangga 

nada, koreografi tarian soja,rias busana, dan pemusik (nayaga) dan penari soja dalam group 

ajeng “Sinar Pusaka”. Dan akan dicoba pada tahap (Tahun ke-2). 

           Tahap 4 ; Perancangan sistim pelestarian dan pengembangan dalam penelitian ini, 

tahaan pan kegiatannya adalah meliputi pra-perancangan awal, menuyusun konsep materi 

penelitian ajeng, harrmonisasi music dan tarian, analisa tat arias busana pengantin khas 

Karawang, pemusik (nayaga ajeng), dan masyarakat penndukung serta peran Dinas 

terkait.Maka setelah dilaksanakan kegiatan tersebuta dilanjutkan dengan inplementasi materi 

penelitian ini kepada masyarakat dan pemerintah terkait.  

 

 6.4. Tahapan Tahun Kedua Berikutnya  

                     Adapun  tahapan tahun ke-2, kegiatan penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya dalam penelittian seni ajeng disanggar “Sinar Pusaka, abah Tarim Ican saputra 

kampung Bambu Duri, Karang Pawitan, Karawang Barat ini adalah meliputi beberapa 

tahapan di anataranya sebagai berikut:  

                    Tahap 1; Perencanaan tahapan kegiatan lebih oftimal dalam pelestarian dan 

pengembangan musik ajeng dan tarian soja pada sanggar “Sinar Pusaka” abah Tarim Ican 

Saputra kampung Bambu Duri, Karang Pawitan, Karawang Barat. Maka dalam kegiatan 

tahun kedua akan kembali melakukan kunjungan survey lapangan dan studi leterature agar 

diperoleh data yang lebih baik dan optimal. Lalu akan disusun langkah dalam 

mempersiapkan rancangan materi seni yang sudah akan bahan utama penelitian. 

                    Tahap 2; Perencanaan selanjutnya adalah merancang bangun kerangka dari 

materi seni ajeng “Sinar Pusaka”, yaitu dengan menyusun desain lantai penyajian gamelan, 

harmonisasi ritmik, musik gamelan, koreografi soja, dan desain ras busana dengan 
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melakukan praktek ditempat penelitian kampung Bambu Duri, Karang Pawitan, Karawang 

Barat dengan simulasi (Tahun1) 

                    Tahap 3;  Perencanaan tahapan selanjutnya rancang bangun materi seni ajeng 

dalam tahapan ketiga sama halnya seperti yang rencana akan dilakukan pada tahap kedua, 

yaitu meliputi penyusunan konsep desain lantai penyajian ajeng, harmoni ritmik tarian dan 

musik ajeng, koreografi tari soja, rias dan busana, serta alat musik (waditra) pada gamelan 

ajeng. 

                   Tahap 4;  Uji kualitas pada tahapan kegiatan penelitian seni ajeng”Sinar 

Pusaka” abah Tarim ini dilakukan pengujian dengan penyajian bentuk pementasan setelah 

dilakukan proses latihan, dan diskusi tentang pelesatarian dan pengembangan seni ajeng 

ini.Hal ini penting dilakukan untuk menindak lanjuti tahapan penelitian pada (Tahun ke-2) 

                   Tahap 5; Rencana optimalisasi materi seni ajeng dalam upaya pelesatarian dan 

pengembangan, yang diawali dengan pemantapan proses latihan gamelan ajeng bagi para 

pengrawit generasi muda dengan melakukan penyusunan konsep ajeng, desain lantai 

penyajian, harmosnisasi tari dan musik gamelan. Untuk selanjutnya akan dilakukan 

implementasi dari hasil penelitian ini untuk masyarakat dan intasi terkait, khusus dinas 

Parwisata Karawang(Tahun ke-2). 

 

Gambar .4. Desain Lantai gamelan ajeng 

 

 

 

 

 

                             Gambar 5. Seperangkat waiditra gamelan Ajeng 
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Sanggar “Sinar Pusaka” 

 

 

            Alat musik (waditra) ini biasa rutin dipergunakan dalam latihan ajeng                              
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                                                              BAB VII 

                                            KESIMPULAN  PENELITIAN 

 

           Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional, khususnya kesenian buhun 

seperti seni Ajeng, Topeng Banjet, Bajidoran, dan jenis kesenian lainnya lebih di utamakan, 

baik oleh para peneliti, intansi terkait, dan para seniman pelaku seni. Program pembinaan 

yang baik dari Dinas Parwisata, Dewan Kesenian, dan para senimanya, sehingga seni 

tradisional tersebut tetap tumbuh dan terus berkembang  dikalangan masyarakat luas. 

Kepunahan kesenian ajeng itu sendiri dikarenakan berbagai faktor diantaranya, group seni 

ajeng selalu menutup diri dari para pemain luar, seni modern muncul kepelosok pedesaan 

,sehingga menggeser seni Ajeng itu sendiri, kurangnya pembinaan dari intansi terkait, dan 

kurang dana juga sarana. 

 Kesenian Ajeng mengalami masa kejayaan, yaitu dengan tumbuh dan 

berkembangnya seni ini keberbagai daerah di Karawang, dimana seni ajeng ini hidup dan 

berkembang  ada di 8 kecamatan di kabupaten Karawang,dan seni Ajeng ini dapat diterima 

oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk sajiannya. Kesenian ajeng dalam penyajiannya 

memiliki dua bentuk, yaitu bentuk helaran dan penyajian dimalam harinya dalam bentuk 

panggung hiburan, yang berfungsi menyambut tamu dan pengantin yang menikmati 

kegembiraan setelah merampungkan akad nikah. Maka ada jalinan hubungan baik yang 

tidak bisa dipisahkan anatara tarian Soja dan gamelan ajeng dalam setiap pementasannya. 

 Musik gamelan ajeng berperan penting dalam memberikan irama, dinamik, dan 

ungkapan ekspresi bagi jiwa para penari Soja, sehingga suasana dalam tarian tersebut terasa 

bagi penikmatan apresiasi penontonya. Hal lain juga tak kalah pentingnya adalah 

kesinambungan antara rias, busana dan penyajian pokok dari kesenian ajeng yang sangat 

tradisional dan buhun ini, maka pengemasan dalam penyajian secara menyeluruh dalam 

pelestarian dan pengembangan musik ajeng dalam mengiringi tarian soja pada penyambutan 

pengantin khas Karawang. 
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         Kesenian ajeng perlu mendapat perhatian dan pelestarian, juga pengembangan, baik 

pembinaan dan pengemasanya pun perlu diperhatikan, serta perlu  pendokumentasian oleh 

semua pihak yang terkait dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni Ajeng, termasuk 

tim peneliti kami. Begitu pula dengan sanggar seni ajeng “Sinar Pusaka” pimpinan abah 

Tarim, Ican Saputra yang berada di kampung Bambu Duri RT02/22, Karang Pawitan, 

kecamatan Karawang Barat, kabupaten Karawang ini sangat memprihatinkan 

keberadaannya. Maka upaya tim kami untuk meneliti seni ajeng ini,diharapkan menjadikan 

salah satu solusi untuk melestarikan dalam bentuk luaran yang ingin kami capai, yaitu 

bentuk jurnal, buku ajar, pengenalan dalam bentuk pementasan untuk masayarakat umum, 

dan diseminarkan dalam bentuk diskusi membahas tentang seni ajeng 

             Penelitian dalam bentuk laporan akhir ini, merupakan langkah awal dalam penelitian 

pada tahun pertama dengan judul” Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam 

Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan Pengantin Pesisir khas Karawang”.Sanggar 

Seni Ajeng Sinar Pusaka merupakan salah satu seni ajeng yang groupnya masih ada dan 

lestari, hal ini  dikarenakan sanggar ini masih memegang sistem pewarisan pada 

keturunannya, walaupun belum maksimal dalam pelaksnaan dilapangan. Adanya penelitian 

lanjutan pada tahun ke-2 diharapkan akan lebih mengetahui tentang tenttang pelestarian dan 

pengembanggan seni ajeng Sinar Pusaka pimpinan abah Tarim Ican Saputra Karawang. 
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Lampiran 1 

   

Gambar Peta daerah Kabupaten Karawang 
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Lampiran 2 

CATATAN HARIAN (LOGBOOK) PENELITIAN 

 

No 

 

Tanggal 

 

Kegiatan 

 

1 23/05/2014  

Penandatanganan Kontrak dengan Lembaga Penelitian Unpas 

Berkaitan dengan pencairan dana Penelitian.  

 

2 24/05/204  

Tim melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota berkenaan 

dengan pelaksanaan Rencana kegiatan di lapangan  

 

3 26/05/2014  

Tim melakukan persiapan logistic untuk perencanaan kegiatan 

 

4 27/05/2014  

Tim melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata yaitu 

Drs. Dadan untuk mengadakan penelitian tentang Seni Ajeng di 

Desa Buher Karang Pawitan Kawawang 

 

5 28/05/2014  

Tim melakukan survey ke beberapa tempat sanggar seni  Ajeng 

yang belokasi di wilayah karawang, dan mendapatkan group seni 

Ajeng yang masih berdiri. 
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6 01/06/2014  

Tim melakukan rapat koordinasi dengan Anggota berkenaan 

dengan hasil survey awal  

 

7  

02/06/2014 

 

Tim melakukan kerjasama dengan mitra berkenaan pelaksanaan 

penelitian di sanggar seni (Sinar Pusaka) Pimpinan Alm Abah 

Tarim 

 

 

 

8 03/06/2014  

Tim melakukan wawancara dengan salah satu penari Ajeng  
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9 03/06/2014  

Tim melakukan wawancara kepada para pemain alat music Ajeng 

 

 

10 04/06/2014  

Tim membuat dokumentasi alat kesenian yang dipergunakan pada 

seni ajeng 

 

 

11 06/06/2014 Tim mengadakan pentas latihan dengan group Seni Ajeng 

Pimpinan Alm Abah Tarim, dan masyarakat sangat antusian 

dengan pertunjukannya dan selanjutnya Tim  memberikan 
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bantuan uang pembinaan kepada mitra  

 

12 07-

30/06/2014 

 

Mengadakan Latihan dan pembinaan secara rutin kepada group 

seni ajeng untuk melaksanakan latihan rutin guna mencari bibit 

untuk regenenerasi agar group tersebut tetap bertahan 

 

13 10/06/2014 Tim Mengadakan Rapat evaluasi dengan tim untuk menyusun 

laporan sementara 

14 12/06/2014  

Tim merancang laporan Kemajuan berkenaan dengan hasil 

kegiatan 

 

15 13/06/2014 

s.d 

13/07/2014 

Penyusunan hasil penelitian   

16 14/08/2014 

s.d  

14/09/2014 

Perancangan musik untuk seni ajeng, kunjungan ke dinas 

pariwisata, dan sanggar seni embah Tarib 

17 15/10/2014 

s.d/9/11/2014 

Perancangan tarian soja dan pelatihan seni dengan sanggar seni 

embah tarib 
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18 14/11/2014 Pelaksanaan Monev Internal 

19 15/11/2014 Penyusunan laporan Keuangan 

20 20/11/2014 Penyusunan laporan Akhir 
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HARMONISASI MUSIK AJENG DALAM MENGIRINGI TARIAN SOJA PADA PENYAMBUTAN 

PENGANTIN KHAS PESISIR PANTAI  

DI KABUPATEN KARAWANG 

Oleh 

Rosikin Wikandia 

 

 

Abstract 

 

 

Ajeng art is art pangajeng-ngajeng, who grew up in Karawang, especially among agrarian 

society and the north coast fishermen. Ajeng art intended for brides parading in the form 

helaran, while gamelan music ajengnya functioned to honor the entertainment of guests 

present during a visit at night to attend a wedding celebration day. Music ajeng dual function, 

that is to accompany the dance after the soja in parading the bride carry the ceremony in the 

office of religious affairs (KUA) districts, and also independently with typical presentation of 

songs on stage Ajeng ranggon form. The existence of art Ajeng today would have ups and 

downs already endangered due to various factors, including lack of regeneration, the rise of 

modern art, change the public mindset lovers, and not as the concentration of development of 

the relevant office. The purpose of the study is to preserve the art ajeng and develop ajeng art, 

especially art galleries ajeng "Sinar Pusaka" abah Tarim Ican Saputra, Bamboo Duri Karawang, 

from its original 8 group is just a group ajeng surviving. This study used a qualitative descriptive 

method with the socio-cultural approach, then from the base obtained by observation, 

literature, as well as some theoretical directly to aplication closely related to ajeng art. At the 

time of this transisisaat ajeng art of perrlu strived for in lesatariak, one of which denggan 

research team did a study that ajeng this art continued to grow and evolve not abandoned his 

supporters, especially the artists and the family successor ajeng, especially for group ajeng 

"Sinar Pusaka" abah Tarim Ican Bamboo Saputra These spines. But with this, we need to 

interpret is sublime aesthetic value contained in ajeng art, traditional art Buhun as local cultural 

heritage art Karawang community. 

 

Keywords : Seni Tradisi, Estetik, Waditra, Melodis, Atraktif, dan Budaya lokal 

 

 

1.  PENDAHULUAN 
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Keanekaragaman seni  budaya di daerah Jawa Barat sangat pareatif dan inovatif, 

hal ini ditunjukan dari beragam seni pertunjukan yang menyebar di wilayah kabupaten kota 

di Jawa Barat. Seperti Atik Sopandi (982:5) mengungkapkan, telah diakui oleh siapapun, 

bahwa Jawa Barat kaya akan bentuk-bentuk kesenian daerah terutama bagi mereka yang 

telah mengenal baik radio, televisi, maupun pertunjukan tontonan kesenian tradisi dan 

kreasi. Namun tetap dalam perkembangan seni budaya selalu mengalami perubahan sesuai 

peradaban zaman. 

  Ihromi (1980:28) mengemukakan, bahwa kebudayaan cenderung memiliki 

dinamika perubahan yang cukup cepat, sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia dalam 

menyesuaikan dan mengubah lingkungan untuk mempertahankan kehidupannya. Maka 

dengan, demikian perubahan dalam rangka pengembangan seni budaya, khususnya dalam 

bidang kesenian sangat diperlukan, dan hal ini tidak cukup dengan proses kreatif dari 

seniman dan groupnya, melainkan dari semua unsur, terutama yang memiliki peranan 

dalam seni budaya. 

  Kesenian yang memiliki cabang-cabang seni sangat berperan dalam 

mengembangkan rasa estetik pada kehidupan manusia, hal ini dikarenakan sangat 

berhubungan dengan ungkapan perasaan estetik manusia itu sendiri dalam mengolah rasa 

seni. Salah satu seni, yang meliki nilai estetik yang sangat tingi adalah seni ajeng, yang 

merupakan salah satu diantara seni khas Karawang lainnya, yaitu seni Bajidoran dan 

Topeng Banjet. Seni ajeng awalnya tumbuh berkembang hampir kurang lebih 8 (delapan) 

group, namun saat ini group seni ajeng hanya tinggal satu group, yaitu sanggar seni ajeng 

“Sinar Pusaka” abah Tarim Ican saputra yang berada dikampung Bambu Duri RT 02/22, 

Karang Pawitan, Karawang Barat. Ada beberapa factor yang menjadi penyebab diantaranya 

adalah regenerasi dari keluarga kurang, pola pikir pendukungnya sudah berubah, 

berkembangnya seni modern lainnya, dan kurangnya pembinaan dari intansi terkait, 

khususnya Dinas Pariwisata. 

                    Tujuan dari kegiatan ini adalah melestarikan kembali seni ajeng yang hampir punah, 

khususnya pada group seni ajeng “Sinar Pusaka”, mengaplikasikan teori seni karawitan 

terutama kaitannya dengan harmonisasi musik ajeng dengan tarian soja pada penyajian 

seni ajeng. Selain itu pula, nilai estika dalam seni ajeng dapat diaplikasikan pada tatanan 

budaya local massyarak pendukung dari seni ajeng, khususnya yang ada disekitar 

lingkungan group seni ajeng tersebut. Sementara rencana pemecahan masalahnya adalah 

mencoba mengkaji kembali tentang keberadaan seni ajeng, terutama kaitannya dengan 

faktor yang menjadi penyebab seni ajeng ini mengalami transisi kepunahan. Adapun 
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rencana pemecahannya, yaitu dengan interaksi dengan group ajeng dilapangan, 

menganalisa denggan wawancara pada pemusik ajeng, penari soja, dan mencoba untuk 

menyaksikan proses latihan disanggar ajeng tersebut. Hal inilah yang harus kita lakukan 

dalam upaya meningkatkan dan menumbuh kembangkan seni ajeng, khususnya ajeng 

“Sinar Pusaka” pimpinan abah Tarim agar tetap hidup dan berkembang dilingkungan 

dimana seni ajeng tersebut berada, khususnya disekitar kampung Bambu Duri Karang 

Pawitan Karawang Barat. 

 

2.    KAJIAN LITERATUR SENI AJENG 

Atik Soepandi dan Enoch atmadibrata, dalam bukunya Khasanah Kesenian Jawa Barat, ada 

yang berpendapat bahwa : 

Ajeng adalah tempat yang tinggi atau balandongan/panggung. Dengan kata 

lain ajeng itu adalah bangunan atautempat gamelan. Ada pula yang 

member pengertian bahwa ajeng itu adalah “Ngajeng-ngajeng” 

(menunggu-nunggu), demikian menurut R.Satjadibrata: Kamus basa Sunda, 

perpustakaan Peguruan Kementren PP dan K, Jakarta,1954, halam 7 ( 

1982:67). 

 

Masyarakat Jawa Barat tergolong masyarakat agraris dengan kekuatan ekonomi 

pertanian, maka pada musim panin padi tradisi tumbuh dalam acara menikahkan anak 

gadisnya yang telah cukup usia utuk dinikahkan dengan pria kesayangannya. Begitu pula 

telah menjadi tradisi bagi keluarga tersebut dengan mengundang keseniaan ajeng, untuk 

mengarak dan menghibur pengantin setelah akad nikah dikantor Urusan Agama 

kecamatan. Seni ajeng memilki fungsi ganda, yaitu untuk mengarak pengantin dalam 

mengiringi tarian soja dan berfungsi sebagai penyambutan tamu kehormatan diwaktu 

acara malamnya, yang dihidangkan pada tempat yang tinggi (panggung ranggon) 

         Alat musik (Waditra) dalam seni ajeng memlki perlengkapan yang berbeda dengan 

gamelan seni lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Atik Soepandi dan Enoch Atmadibrata 

(1982:71), bahwa waditra yang termasuk dalam ajeng adalah kecrek terdiri dari 3 

lempengan, kempul, kendang pengatur irama, ketuk penjaga tempo, kolenang, bonang 

pembawa lagu, gong dua buah, dan gangsa.  .Peyajian seni ajeng terdiri dari dua bagian, 

yatu penyajian ketika mau mengarak pengantin sebeluh diarak keliling lapangan (helaran) 

dan saat penyambutanpengating yang diasambut dengan tarian soja. Bagian kedua adalah 
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bentuj penyajian dalam menghormati tamu kehormatan di acara malam hari, yaitu 

ditempat yang tinggi (panggung ranggon).  

Dalam teori seni karawaitan dungkapakan, bahwa seni karawitan adalah seni suara 

daerah yang berstandar laras pelog dan salendro, begitu halnya dengan seni karawitan 

pada gamelan ajeng, begitu halnya dengan laras yang dimiliki seni ajeng merupakan bentuk 

gamelan mandiri dengan laras pelognya, sesuai dengan jumlah waditra yang dimiliki dalam 

ajeng. 

1. Istilah Ajeng 

Mengenai kata ajeng Ii Wahyudi (2002:11) mengemukakan, “Ajeng”menurut 

pengetahuan tokoh-tokoh, bahwa  kesenian ajeng mulanya muncul dari kampung 

Cibeureum Bekasi berasal dari kata “Ajeng” kependekan dari kata wilujeng, 

pangajeng-ngajeng (Ngawilujengkeun), yang mengadung arti menyambut tamu. 

2. Keterangan Ajeng 

Terdapat beberapa keterangan tentang asal usul seni ajeng, bahwa seni ajen telah ada 

sejak abad ke-18 dan hidup berkembang di karawang dan Beakasi atau tempatnya 

dikampung Cibeureum (Ii Wahyudi,2002:11). 

3. Perkembangan Ajeng 

Kesenian tradisional ajeng telah berkembang sepanjangkurun waktu permulaan abad 

20 sampai dengan tahun 1975, dan juga telah mengalami  silih berganti.Berdasarkan 

keterangan yang ada, semasa permulaan abad 20 ssamapai kuarang lebih 1935 di 

Kabupaen Karawang terdapat 8 group kesenian ajeng. 

. 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dicoba melakukan penjelasan terhadap kegiatan pengalisaan 

teoritis pada nilai-nilai estetik secara umum pada materi seni ajeng dan melakukan analisis 

terhadap nillaai estetik pada seni ajeng “Sinar Pusaka” abah Tarim Ican Saputra, kampong 

Bambu Duri Karawang, yaitu berupa harmoni gemlan dengan tarian soja, desain pola lantai, 

rias busana, dan bentuk komposisi penyajian seni ajeng. Sementara untuk tahap 

selanjutnya adalah menyempurnakan tentang nilai estetik pada seni ajeng, terutama yang 

berkaitan dengan seni ajeng dalam mengarak pengatin, terutama kaitannya dengan 

gending pengiring tarian soja Dan selanjutnya adalag gamelan ajeng dalam menyambut 

tamu kehormatan yang disajikan dalam panggung tertentu. 
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Nilai estetik pada harmonisasi gamelan, tarian, rias busana, dan desain lantai 

gamelan. Maka akan ditemukannya bahan atau materi yang berdasarkan metode dalam 

pelakssanaan proses dilapangan terutama yang berkaitan dengan proses kreatif 

seniman.Sedangkan langkah-langkahnya adalah pada tahap selanjutnya adalam 

mengimplementasian dari nilai-nilai estetik pelesatarian dan pengembangan seni ajeng, 

khususnya pada sanggar ajeng “Sinar Pusaka”pimpinan abah Tarim, Ican Saputra kampong 

Bambu Duri, Karanf Pawitan Karawang 

Adapun metode yang dikembangkan adalah menggunakan beberapa sumber data 

deskriptif yang bertjuan mendapatkan gamabaran secra menyeluruh dari objek . Objek 

utama adalah pelestarian dan pengembangan musik ajeng dalam mengiringi tarian soja 

pada penyambutan pengantin pesisir khas Karawang dengan pendekatan pada social 

budaya.Sperti yang diungkapkan Suharsini Arikunto (2007:209) penelitian kualitatif adalah 

bertujuan mendapatkan gambaran tentang keadaan atau status suatu fenomena. 

 

        4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam luaran dan keberhasilan yang didapatkan dalam pelaksanaan penelitian 

dilapangan, didapatkan suatu pemecahan seni ajeng melalui factor dominan terhadap 

pembentukan nilai-nilai estetika yang terkandung dalam seni ajeng. Kebenaran dalam objek 

penelitian ini merupakan suatu pemaknaan dalam pelaksanaan kerja kolektif antara tim 

peneliti dengan para seniman group ajeng. Maka tersusunlah judul peneltian “Pelestarian 

Dan Pengembangan Musik Ajeng Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada Penyambutan 

Pengantin Khas Pesisir Karawang.” 

“Tentang Seni Ajeng”, seni ini merukan jenis kesenian tradisionil buhun, yang salah 

satu kesenian khas Karawang diantara Topeng Banjet dan Jaipong Bajidoran. Ii Wahyudi 

(2002), mengemukakan bahwa seni ajeng telah tumbuh dan berkembang sepanjang kurun 

waktu pada abad 20 samapai dengan tahun 1975, dan telah mengalami pasang surut 

berganti, namun tetap masih bertahan 8 group ajeng.Adapun penyebaran seni ajeng di 

awal abad ke19 sangat luas di Karawang, dikarenakan seni ajeng ini sanagat digemari oleh 

masyarakatnya, terutama diadaerah pedalaman kampung dan juga memilki pengaruh 

besar. 

 Ii Wahyudi (2002:14) mengemukakan, bahwa bunyi gamelan ajeng , mengingatkan 

pada alam arwah para leluhur mereka (karuhun) dimasa lalu, mereka adalah para pejuang, 

petani, nelayan yang pemberani. Sementara pengaruh lagu-lagu seni ajeng pada kesenian 
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lainya sanagat besar, terutama pada kesenian Topeng Banjet, dan Bajidoran. Hal ini 

ditujukan dalam penyajian lagu-lagu yang dibawakan oleh kesenian diluar ajeng, selalu 

mengembangkan lagu-laggu dari ajeng dalam penyajian Topeng Banjet dan Bajidoran salah 

satu lagunya lagu Sulanjana. 

“Penyajian dan Fungsi Seni Ajeng”, penyajian seni ajeng dibagi menjadi 2 fungsi, 

yaitu disajikan dalam mengiringi tarian soja, pada saat sebelum mengarak dan ketika 

mengarak keliling kampung pengantin. Mengarak penganti bviasanya dilkukan setelah 

pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan dikantor Urusan Agama kecamatan (KUA), 

barulah pengantin diarak oleh seni ajeng dengan ditaikan kekuda atau sepedah (ontel), 

pengantin wanita naik kuda atau ontel, sementara pengatin laki-lakinya memegang 

disampingnya.Kedua pengatin biasanya diarak mengelilingi kampung dan berakhir dirumah 

pengantin, maka akan langsung disambut dengan tarian soja oleh kerabatnya dengan 

iringan music mengarak ajeng. Pada penyajian kedua adalah penyajian gamelan ajeng 

dimalam harinya ditempat yang tinggi (ranggon), untuk menghormati para tamu 

kehormatan yang hadir dalam acara tersebut. Adapun sajian lagu-lagu ajeng yang 

dimainkan gamelan laras pelog ajeng ini dianataranya tatalu lagu pembuka (music 

pembuka dalam mengumpulkan penonton), kemudian lagu lainnya seperti rarancagan, 

sulanjana, Salunan dan lagu lainnya.Penyajian ajeng ini terkadang sampai satu dan dua hari 

lebih pada setiap pementasannya. 

“Transisi Kepunahan Seni Ajeng” ketika tim peneliti melaksanakan proses 

penelitian dilapangan ternyata seni ajeng mulai dari tahun 2006 samapai saat ini telah 

mengalami transisi kepunahan. Hal ini didukung dengan  beberpa pendapat nara sumber 

baik dari para tokoh seniman ajeng ataupun tokoh masyarakat, juga dari Dinas Parwisata, 

semuanya berpendapat sama, bahwa seni ajeng mengalami penggeseran dikarenakan 

beberapa factor penyebab diantaranya lemahnya regenerasi ajeng, pola pikir pendukung 

ajeng berubah, pembinaan dari intasi terkait masih kurang, dan masuknya seni modern 

keseluruh pelosok kampung di Karawang.  

Untuk sementara group yang masih bertahan dengan kelengkapan alat musik dan 

sebagian para pemainnya  sampai saat ini adalah sanggar seni ajeng (Sinar 

Pusaka”pimpinan abah Tarim Ican Saputra, yang berlokasi dikampung Bambu Duri RT02/22, 

Karang Pawitan, Karawang Barat.Namun pada group ajeng ini, para pemain seniornya 

sudah hampir 60% tidak ada, termasuk pimpinan utamanya.adapun para pemain yang 

masih ada dan setia pada group ajeng tersebut adalah abah Bawon pemain terompet (usia 

72 tahun), abah Janin pemain gendang (50 tahun), Wawan (48 tahun), Karya (48 tahun), 
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Junaedi (26 tahun) pimpinan sementara regenrasi abah Tarim, dan ibu Tilem penari Soja 

buhun (65 tahun), juga ibu isyah penari soja generasi (50 tahun). 

 

5.   KESIMPULAN 

Pada kesimpulannya seni ajeng meupakan seni tradisional khas Karawang, yang 

memliki penyajian ganda dalam segi fungsinya, yaitu untuk mengiringi tarian soja dalam 

mengarak pengantin khas Karawang, dan musik gamelan Ajeng berfungsi untuk 

menyambut tamu kehormatan yang ditempatkan di tempat yang tinggi (panggung 

ranggon). Seni Ajeng tumbuh dan berkembang pada abad ke-8 sampai dengan tahun 1975, 

bahkan kesenian Ajeng ini tumbuh berkembang sampai dengan 8 group berada di setiap 

kecamatan di kabupaten Karawang. Namun saat ini seni Ajeng hanya tinggal satu group 

saja, bahkan hampir transisi menuju kepunahan, hal ini disebabkan berbagai faktor 

diantaranya kurang penggenerasian, pola pikir masyarakat pendukungnya berubah, dan 

tidak ada rutinitas pembinaan  dari intansi terkait,. 

Saat ini seni ajeng, khususnya sanggar ajeng “Sinar Pusaka” mengalami transisi 

penggeseran nilai dan kepunahan, terutama pada penyajian yang ditonton oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat disekitarnya, tempat beradanya seni Ajeng tersebut.  
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