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PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(KESENIAN TRADISIONAL MUSIK SONGAH)
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam transformasi kesenian tradisional
Songah dari konteks ritual upacara pertanian ke konteks industri ekonomi kreatif, dan industri
pariwisata. Kesenian tradisional merupakan kesenian yang mengandung unsur kearifan lokal
yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat pendukungnya. Seiring dengan perkembangan
zaman kesenian ini berubah fungsi dari fungsi ritual menjadi fungsi struktural yang popular.
Di dalam penelitian ini dibahas proses kreatif transformasi musik Songah dalam era agraris
pertanian dan era industri kreatif. Sehingga diperoleh strategi dam metode yang tepat dalam
memanfaatkan kearifan lokal (local wisdom) menjadi sesuatu yang mampu memberikan
manfaat ekonomi untuk masyarakat pendukungnya. Eksistensi kesenian musik Songah akan
tetap bertahan, senimannya sejahtera. Data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi
dokumentasi, dan pengalaman pribadi. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa transformasi
fungsi kesenian tradisional Musik Songah terjadi dipengaruhi kondisi sosial masyarakat yang
berorientasi pada upaya pelestarian dan apresiasi. Sasaran perubahan terletak pada pola kreatif,
struktur musikal, dan pertunjukkannya untuk mendukung industri kreatif. Rencana lanjutan
dari penelitian ini adalah target capaian publikasi jurnal ilmiah nasional dan internasional
terindeks scopus, dan upaya untuk pemakalah internasional dala temu ilmiah.
Kata Kunci: Transformasi, Musik Tradisi Songah, Industri Ekonomi Kreatif.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kesenian merupakan bagian dari unsur-unsur Budaya, sebagai hasil kreativitas
masyarakat pendukungnya, semakin tinggi kualitas kesenian semakin tinggi nilai
budaya di dalamnya, maka boleh jadi semakin tinggi kreativitas masyarakat pendukung
kesenian tersebut. Kesenian juga merupakan hasil karya cipta manusia yang memiliki
nilai keindahan (estetis) dan nilai keluhuran budaya masyarakatnya. Ensiklopedia
Indonesia “seni merupakan penciptaan dari segala macam hal atau benda yang karena
keindahan bentuknya senang orang melihat dan senang mendengarnya” (Soedarso Sp,
2006: 66).
Soedarso Sp dalam Mike Susanto, (2002:102) “Seni adalah karya manusia yang
mengkomunikasikan pengalaman batin disajikan secara indah atau menarik hingga
merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menikmati”
wujud kesenian yang beragam tari, rupa, drama, musik, dan lain sebagainya merupakan
karya seseorang yang memiliki kreativitas untuk mewujudkan ide/ gagasannya dalam
bentuk karya. Maka kreator dan atau penciptanya dapat disebut sebagai seniman yaitu
yang melahirkan karya seni. Seorang seniman dalam melahirkan karya seni selain harus
mampu melahirkan nilai keindahan dalam karyanya, juga harus mampu melahirkan
nilai pendidikan.
Seni sangat erat hubungannya dengan kreativitas, dalam menciptakan suatu
karya seniman dituntut memiliki kreativitas agar karya yang dilahirkan berkualitas.
Berkualitas adalah karya seni yang kreatif, inovatif dan tidak pernah diwujudkan
sebelumnya dan dapat diterima oleh masyarakat. Kreativitas merupakan kegiatan
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mental yang sangat individual, merupakan manifestasi kebiasaan manusia sebagai
individu. Manusia yang kreatif adalah manusia yang menghayati dan menjalankan
kebebasan dirinya secara mutlak. Orang yang kreatif selalu dalam kondisi kacau, ricuh,
kritis, gawat, mencari-cari, mencoba menemukan sesuatu yang pernah dari taman
budaya yang pernah dipelajarinya (Jakob Sumardjo, 2000: 80). A.A.M Djelantik
mengatakan, kreativitas menyangkut penemuan sesuatu yang “seni” nya belum pernah
terwujud sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan “seni”-nya tidak mudah di tangkap
karena ini menyangkut sesuatu yang prinsipil dan konseptual. Yang dimaksudkan
bukanlah hanya “wujud” yang baru, tetapi adanya pembaharuan dalam konsep-konsep
estetikanya sendiri, atau penemuan konsep yang baru sama sekali. (1999: 80).
Kreativitas bertolak dari yang sudah ada, dari kebudayaan, tradisi. Secara
dikotomis, kebudayaan merupakan sesuatu yang sudah tersedia, sudah ada sebelum
individu kreativitas. Kebudayaan sifatnya statis, tertutup, aman, imanen- manusia dapat
hidup dan aman di dalamnya. Seseorang harus belajar, mengkondisikan daripada
kebudayaan tempatnya dilahirkan dan hidup. Sementara itu kreativitas bersifat dinamis,
terbuka, bebas, tidak biasa, penuh resiko (tidak aman dan nyaman) serta transenden
(Jakob Sumardjo, 2000: 80).
Kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat eksistensinya tidak akan
bertahan lama apabila tidak dilakukan pewarisan agar berkelanjutan, proses pewarisan
bisa dilakukan melalui pembelajaran yaitu pewarisan secara keterampilan atau
pewarisan teknik memainkan kesenian tersebut atau pewarisan secara estetik yaitu
pewarisan keindahan untuk sekedar menikmati dan menyukai kesenian dimaksud.
Fortes sebagaimana dikutip oleh HAR Tilaar (1999:54) mengemukakan tiga variabel
utama dalam transformasi kebudayaan, yaitu : 1) Unsur-unsur yang ditransformasikan,
2) Proses transformasi, dan 3) Cara transformasi. Unsur-unsur transformasi kebudayaan
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adalah nilai-nilai budaya, adat-istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup serta
berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat; pelbagai kebiasaan sosial
yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota masyarakat tersebut;
pelbagai sikap dan peranan yang diperlukan di dalam dunia pergaulan dan akhirnya
pelbagai tingkah-laku lainnya termasuk proses fisiologi, refleks dan gerak atau reaksireaksi tertentu dan penyesuaian fisik termasuk gizi dan tata makanan untuk dapat
bertahan hidup.
Pandangan lain merujuk pada konsep kajian sosiologi dan antropologi, dan
disiplin ilmu yang mempelajari tentang institusi dan kebudayaan masyarakat.
Pendidikan diartikan sebagai aktivitas pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi
lainnya. Melalui pendidikan inilah kepercayaan, nilai-nilai, adat-istiadat, bahasa, sistem
moral di wariskan dan dilestarikan antar generasi. Dengan tujuan untuk membekali
generasi muda dengan sistem nilai, adat, kebiasaan, dan keterampilan yang dipandang
akan berguna bagi kehidupannya di masa depan kelak. Disamping itu, dengan konsep
pendidikan ini pula, nilai-nilai dan adat kebiasaan yang dipandang baik akan tetap
lestrari. Menurut pandangan Nana Syaodih Sukmadinata (2004 : 34) konsep pendidikan
yang menekankan pada upaya pewarisan nilai masa lampau kepada generasi
selanjutnya masuk ke dalam kategori teori atau konsep pendidikan klasik.
Fenomena kesenian dalam Industri seni kreatif cukup menjanjikan apabila
dikelola dengan baik, kreativitas merupakan kapasitas khusus individu atau kelompok,
yang mampu mengekspresikan bentuk tak biasa, ide segar, gagasan baru, karya orisinil,
terobosan dan pikiran-pikiran mencerahkan, Mihaly Csikszentmihalyi,(1997:26).
Inovasi‟ adalah „produk‟ kreativitas, berupa ide baru, pengenalan ide baru, penemuan,
pengenalan penemuan, ide yang berbeda dari bentuk-bentuk yang ada, pengenalan
sebuah ide yang mengganggu kebiasaan umum. Inovasi dapat berupa inovasi bentuk,
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fungsi, teknik, material, bahasa, manajemen atau pasar. Industri kreatif berarti industri
yang mampu menghasilkan bentuk tak biasa, ide segar, gagasan baru atau karya orisinil
untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Henri Fayol, dalam bukunya “Industrial and General Administration”
“Untuk mengelola adalah untuk memprediksi dan merencanakan, mengatur, perintah,
untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan. Sedangkan Peter Drucker dalam
bukunya “The Principles of Management”, “Manajemen adalah organ multi-tujuan
yang mengelola bisnis dan mengelola manajer dan mengelola pekerja dan bekerja.”
Upaya melakukan perubahan fungsi menjadikan seni pertunjukkan yang dapat
dinikmati kapan saja dan di mana saja, serta refertoir yang dibawakan cenderung karyakarya popular, tetapi pengelolaannya belum mendapat perhatian khusus. Sejalan
dengan yang disampaikan Sal Murgiyanto (1985: 182) dalam buku “Manajemen
Pertunjukan”, mengatakan bahwa: Sampai saat ini manajemen pertunjukan-tradisi di
Indonesia masih belum memikirkan segi bisnis, tetapi lebih menitikberatkan pada segi
artistik. Fungsi-fungsi manajemen belum berkembang. Sementara bidang-bidang:
manajemen, produksi, pemasaran, dan personalia belum mendapatkan perhatian.
Kelangsungan hidup sebuah organisasi pertunjukkan banyak bergantung kepada
kemampuan dan pribadi satu dua orang pemimpinnya. Pembiayaan komunal yang
diwariskan dari kebiasaan leluhurnya di masa lalu, di mana organisasi pertunjukkan
menerima “tanggapan” atau sejumlah uang dari perorangan atau lembaga masyarakat
yang mengundangnya, untuk para tamu undangan atau khalayak dapat menikmati
pertunjukkan dengan tidak dipungut biaya apapun.
Transformasi Budaya, menurut Kuntowijoyo (2006:56) transformasi adalah
konsep ilmiah atau alat analisis untuk memahami dunia. Karena dengan memahami
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perubahan setidaknya dua kondisi/keadaan yang dapat diketahui yakni keadaan pra
perubahan dan keadaan pasca perubahan. Transformasi merupakan usaha yang
dilakukan untuk melestarikan budaya lokal agar tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh
generasi berikutnya agar mereka memiliki karakter yang tangguh sesuai dengan
karakter yang disiratkan oleh ideologi Pancasila. Transformasi merupakan perpindahan
atau pergeseran suatu hal ke arah yang lain atau baru tanpa mengubah struktur yang
terkandung di dalamnya, meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami
perubahan. Kerangka transformasi budaya adalah struktur dan kultur. Sementara itu
menurut Capra (Pujileksono, 209:143) transformasi melibatkan perubahan jaring-jaring
hubungan sosial dan ekologis. Apabila struktur jaring-jaring tersebut diubah, maka
akan terdapat di dalamnya sebuah transformasi lembaga sosial, nilai-nilai dan
pemikiran-pemikiran.
Kategori Transformasi sebagai berikut: 1. Transformasi bersifat Tipologikal
(geometri) bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi
ruang yang sama. 2. Transformasi bersifat gramatikal hiyasan (ornamental) dilakukan
dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat dll. 3.
Transformasi bersifat refersal (kebalikan) pembalikan citra pada figur objek yang akan
ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya. 4. Transformasi
bersifat distortion (merancukan) kebebasan perancang dalam beraktivitas (Sembiring:
2006).
Untuk membangun dan memberdayakan kekayaan daerah Citengah dan
melibatkan masyarakat sekitarnya, terutama kekayaan atas keindahan alam dan
kekayaan kesenian tradisional Sunda dalam pemasarannya digunakan pendekatan
intercultural marketing yang meliputi : 1. Strategic management has to be ‘global’,
whereas marketing management largely need to be tailored to local contexts, 2. An
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intercultural orientation to international marketing best serves a global strategic view.
(Jean-Claude Usunier, 1996 : 203). Berdasarkan landasan tersebut peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis
Kearifan Lokal (Kesenian Tradisional).
B. Identifikasi Masalah
Landasan tersebut di atas peneliti gunakan untuk mengungkap dan mengetahui
secara umum berkaitan dengan; Bagaimana tata kelola dan pemberdayaan masyarakat
seni tradisi dalam industri kreatif?
Dan secara khusus peneliti menfokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Bagaimana proses kreatif kesenian tradisional (Musik Songah) di Kabupaten
Sumedang Jawa Barat?
2. Bagaimana Tata Kelola pertunjukkan kesenian Songah di Kabupaten Sumedang
Jawa barat?
3. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam upaya membangun Ekonomi Kreatif
berbasis kearifan lokal melalui kesenian tradisional Songah?
C. Target Luaran
1.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan kebudayaan dan ekonomi kreatif,
khsususnya di Fakultas Ekonomi.

2.

Bahan untuk karya Ilmiah yang akan di terbitkan di Jurnal Nasional.

3.

Bahan untuk mendapat pangakuan HAKI atas karya seni khas Kabupaten
Sumedang Jawa Barat.

8

4.

Dapat dijadikan pengayaan bahan ajar untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Seni dan
Sastra, Fakultas Ekonomi, terutama yang mengambil kontrak Mata Kuliah Ilmu
Budaya dan Kewirausahaan dan Bisnis Kecil.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Ekonomi saat ini sudah mencapai pada posisi bagaimana
menciptakan kondisi ekonomi yang kreatif, tidak lagi berkutat pada menjalankan bisnis
konvensional yang sudah ada. Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asia, menandai
kompleksitas konsumerisme masyarakat yang dilandasi atas dasar kebutuhan dan
keinginan yang praktis dan efisien. Kondisi ini menjadi pemicu untuk menciptakan
pola-pola baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif, yang
melibatkan kondisi sosial, dan budaya masyarakat, sejalan dengan pendapat Levickaite
yang menyatakan, kemunculan Ekonomi kreatif didasarkan pada simbol kompleks
konsumerisme yang dikonstruksi melalui elaborasi konsumsi kebutuhan sosial yang
tinggi, dan bukan didasarkan semata pada murni konsumerisme yang terjadi dari
adanya konsumsi kebutuhan praktis dan efisien (Levickaite, 2011).
Di dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang berhubungan
dengan seni, yang didalamnya berbicara tentang kreativitas, strategi pengembangan,
transformasi, dan manajemen atau tata kelola yang baik untuk bisa bertahan dan
menjaga eksistensinya. Dengan demikian kesenian tradisional Musik Songah yang
berkembang di Kabupaten Sumedang memiliki daya saing dan kesiapan untuk
mendapatkan tempat di masyarakat dan menjanjikan secara ekonomi.
Proses kreatif memanfaatkan kekayaan alam menunjukkan ekspresi estetis
seniman daerah yang memiliki nilai bagi pendukungnya. Indonesia yang dikenal
dengan kekayaan kebudayaannya memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi
masyarakat berbasis kekayaan budaya atau kearifan lokal yang bernilai luhur. Di dalam
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hal ini bukan berarti memperjualbelikan budaya atau seni, melainkan bagaimana
memberdayakan masyarakat pendukung kebudayaan atau kesenian tradisi yang ada
menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup dan
kehidupannya.
Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi
kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas
dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya
yang terbarukan. Sementara itu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 20122014. Di dalam rencana strategis itu telah tersusun dengan detail pengembangan
ekonomi kreatif di Indonesia.
Penelitian ini akan memberikan masukan positif untuk pengembangan kesenian
tradisional Songah di Desa Citengah Kabupaten Sumedang Jawa Barat, baik secara
teknis mempertahankan eksistensi kesenian Songah itu sendiri maupun capaian
pembangunan mental masyarakat pendukungnya yang menjadikan kekayaan
intelektualnya bermanfaat dari berbagai aspek termasuk dianatara aspek pemenuhan
kebutuhan ekonomi`
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BAB III
Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara mendalam pengelolaan,
penciptaan dan pemberdayaan masyarakat pendukung kesenian tradisional. Hasil
penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam dunia akademik
agar ditemukan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dalam transformasi
kesenian tradisional. Sehingga kesenian tradisional yang sebelumnya hanya memiliki
fungsi ritual pertanian berubah dan berfungsi sebagai industri yang membantu
membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat pendukungnya.
Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yang diantaranya meliputi manfaat
secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, untuk lebih jelasnya peneliti paparkan
sebagai berikut:
Manfaat Teoritis:
1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pendokumentasian ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan akan menambah keilmuan, terkait dengan kesenian,
kebudayaan, dan industri ekonomi kreatif.
3. Untuk pengembangan studi keilmuan antara seni musik, wirausaha, ekonomi kreatif
dan pariwisata
Manfaat Praktis:
1. Untuk dijadikan sebagai salah satu referensi, apabila para kreator seni ingin lebih
mengetahui dan menambah pengetahuan dibidang musik, budaya, ekonomi kreatif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membekali pembaca, seniman, dan para
akademis untuk lebih mengembangkan lagi kreativitasnya dalam mengembangkan
potensi daerah terutama yang berhubungan dengan kearifan lokal.
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3. Untuk lembaga pendidikan, khususnya lembaga Unpas diharapkan hasil penelitian
ini dijadikan bahan dan acuan, terutama dalam memahami bidang seni musik,
budaya, dan ekonomi kreatif.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Tahapan Penelitian
1. Melakukan kegiatan persiapan yang meliputi, pengumpulan bahan-bahan pustaka
mengenai proses kreativitas musik Songah, Sejarah dan perkembangannya,
Transformasi, revitalisasi, bentuk, tata kelola, dan transmisi atau pewarisan.
2. Melakukan kajian terhadap regulasi pemerintah terkait kemanfaatan sumber daya
manusia, kekayaan alam, kekayaan budaya, dan aturan-aturan serta upaya
pengembangan kesenian tradisional dari pemerintah daerah.
3. Menyusun laporan akhir dan bahan untuk keperluan presentasi/paparan.
4. Perbaikan laporan akhir.
5. Penggandaan laporan akhir.
6. Melakukan serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan
Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
C. Teknik Pengumpulan dan analisis data
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif yang dinamakan
juga dengan pendekatan konstruktifis, naturalistis atau interpretatif (constructifist,
naturalistic or interpretative approach) atau prospektif postmoderen. Paradigma
kualitatif merupakan

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian yang

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial
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berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci
(Indriantoro, 1999). Selanjutnya pendekatan etnomusikologi, etnografi, sosiologi,
antropologi merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk mengungkap secara
mendalam berbagai permasalahan yang melingkupinya.
Metode ini dielaborasikan dengan data primer dan sekunder diharapkan akan
memberikan gambaran nyata tentang kondisi objek penelitian yang komprehensip.
Sehingga akan memberikan laporan yang sistematis dan faktual sesuai kondisi yang
berkembang di lapangan. Penelitian ini akan mengambarkan secara gamblang
bagaimana proses kreatif masyarakat Desa Citengah sehingga emiliki kesenian berupa
musik Songah, bagaimana masyarakat melakukan perubahan terhadap fungsi sosial
musik Songah tersebut sehingga memiliki nilai ekonomi, dan bagaimana keterlibatan
masyarakat dalam mengembangkan kemampuan kraetvitasnya sehingga secara tidak
langsung memberikan kontribusi eknomi untuk senimannya, dirinya sendiri dan
masyarakat pendukung kesenian musik Songah secara keseluruhan.
Upaya-upaya yang dilakukan peneliti agar dapat menemukan kebenaran dari
hakikat berkesenian dan kreativitas masyarakat Desa Citengah, sedemikian rupa akan
dilakukan berbagai pendekatan dalam metode penelitian ini antara lain, melalui:
1. Observasi
Didalam obervasi akan dilakukan secara langsung melibatkan diri peneliti dalam
keseharian kegiatan berkesenian masyarakat Desa Citengah, disamping itu juga
akan menentukan dan menunjuk informan-informan yang kompeten di bidang
masing-masing. Muali dari seniman, masyarakat penikmat seni, birokrasi
kemasyarakatan aparat Desa, Kecamatan, Kabupaten melalui instansi terkait.
2. Wawancara
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Kegiatan komunikasi dengan berbagai pihak melalui berbincangan langsung
dengan terstruktur akan berlangsung efektif dan efisien, sehingga fakus pada kajian
atau topik yang akan dikembangkan.
3. Studi Dokumentasi
Kegiatan ini akan mengungkap dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, dari
tokoh masyarakat, seniman, pemerintah, dan sumber lainnya. Mengungkap melalui
dokumen yang dimiliki berupa artefak, naskah, visualisasi objek, lingkungan dan
sebagainya. Dokumen menurut Sugiyono, (Sugiyono, 2009, hal. 240) merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini
berupa foto, gambar, serta data-data mengenai masyarakat pendukung Seni Musik
Songah di Desa Citengah Kabupaten Sumedang.
4. Studi Literatur
Peneliti mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah,
jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Referensi
yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan objek yang akan
dikaji.
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BAB V
HASIL YANG DICAPAI
4.1. Proses Kreatif Kesenian Songah
Kesenian yang berbahan dasar bambu di Indonesia bukan kali pertama ditemukan dan
dikembangkan melainkan sudah ribuan buah karya seni baik seni musik, seni kriya, seni
terapan dan lain sebagainya. Di dalam berkesenian dapat terlihat dari karya-karya dan benda
seni serta waditra musik yang terbuat dari bambu, seperti angklung, calung, celempungan,
arumba, dan bahkan alat rumah tangga berbahan bambu sudah berkembang sejak lama dan
banyak lagi yang lainnya. Demikian halnya dengan waditra atau alat musik di wilayah tertentu
di Indonesia cukup beragam baik yang menggunakan tonalitas diatonis, pentatonis, atau bahkan
belakangan ditemukan waditra gamelan dari bambu dengan tonalitas diatonis-pentatonis.
Berbicara waditra atau alat musik dalam hal ini kita akan membatasi pada alat musik
dan waditra kreasi masyarakat daerah Desa Citengah Kabupaten Sumedang Jawa Barat yang
dikenal dengan nama Songah (Songsong Citengah), seperti sudah dijelaskan sebelumnya alat
yang berkembang di wialayah Citengah jauh sebelum masa pertengahan, yaitu sebuah alat yang
mengeluarkan bunyi sebagai hasil resonansi udara yang diadopsi dari songsong yang
merupakan sebuah alat untuk membantu menyulut api pada tungku (hawu), kemudian alat
tersebut dipergunakan untuk mengusir hama buruk dan binatang pengerat di sawah yang
dipadukan dengan kokoprak. Atas kreativitas dan inovasi pemuda dan masyarakat setempat
peralatan tersebut dikembangkan menjadi alat musik, meskipun alat musik tersebut pada
awalnya belum memiliki melodi.
Tahun 2008, sekelompok pemuda dibawah pimpinan sodara Madtari mulai
mengembangkan alat musik atau waditra Songah yang dikolaborasi dengan kokoprak, hatong,
dan beberapa variasi ukuran songsong untuk menghasilkan suara resonansi yang berbeda,
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semua alat atau waditra tersebut tidak memiliki kesan melodi oleh karena itu untuk
mendapatkan unsur melodi Madtari menambahkan suling dan kecapi. Waditra yang dihasilkan
merupakan sebuah ensambel musik orkestrasi non-konvensional tradisional.
Dalam pertunjukkannya kerap kali juga dikolaborasi dengan alat musik barat seperti
gitar, keyboard, dan alat musik lainnya sehingga sajian pertunjukkanya lebih kaya dan
merefertoar karya-karya musik popular. Dari sisi bentuk musik tidak berbeda dengan musik
popular pada umumnya yang berbeda adalah penggunaan alat-alat non-konvensional alat
musik yang apabila diperhatikan hanya memiliki fungsi ritmis. Namun demikian dengan
kepiawaian para pemain yang memiliki dedikasi dan keinginan serta loyalitas terhadap budaya
dan kekayaan alam daerahnya menghasilkan sesuatu yang unik dan mengesankan.
Temuan lainnya menunjukkan masyarakat daerah Citengah ini memiliki keinginan
yang sangat luhur yaitu berupaya sedemikian rupa agar musik yang dimilikinya ini bisa dikenal
dunia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan dan mengikuti berbagai
pertunjukkan dalam berbagai acara baik yang bersifat komunal ataupun yang berhubungan
dengan kegiatan kenegaraan, meskipun pada kenyataanya kesenian ini awalnya sulit diterima
di masyarakat. Namun dengan berbagai upaya dan promosi agar lebih dikenal banyak oleh
publik baik seniman, budayawan, dan masyarakat pendukung seni tradisional pada tahun 2017
tepatnya bulan Juni masyarakat Desa secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan sebagai
upaya mengakui eksistensi secara legal formal kebudayaan daerah setempat termasuk kesenian
Songah. Didukung secara moril oleh dinas terkait dipemerintahan daerah Kabupaten sumedang
Jawa Barat. Temuan peneliti dukungan ini masih bersifat politis karena belum dapat dirasakan
secara mendalam sebagai dukungan penuh dan komprehensip artinya jika institusi pemerintah
mendukung sepenuhnya, maka dukungan juga harus diberikan berupa materil misalnya dengan
memfasilitasi tempat pertunjukkan, memberi kesempatan institusi pendidikan yang ada di
sekitar daerah tersebut untuk memperlajari kesenian Songah pada peserta didik tingkat dasar
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atau menengah sebagai langkah awal nyata dalam upaya pewarisan secara formal kekayaan
budaya daerah setempat.
Untuk kegiatan pewarisan sejauh ini komunitas ini hanya berupaya membuat sanggar
sederhana, dengan menyediakan fasilitas berkesenian dan guru pengajar yang benar-benar
memiliki kapasitas dalam bidang kesenian khususnya musik. Disediakan tempat dan ruang
berlatih untuk setiap kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, bahkan orang
tua dari berbagai daerah yang tertarik untuk belajar kesenian khususnya musik Songah. Adapun
lokasi sanggar dimaksud tepatnya berada di dusun Cijolang Desa Citengah Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini jumlah member aktif lebih kurang mencapai 30
orang dari berbagai usia.
Proses kreativitas berkesenian dalam pelaksanaannya diawali dengan berbagai tahapan,
mulai dari pengenalan alat, melihat teknik pembuatan, pengembangan unsur alat, dan upayaupaya lainnya seperti mengkolaborasi alat dengan alat musik konvensional. Setelah masyarakat
pembelajarnya tertarik maka mulai pada kegiatan pembelajaran, muali dari teknik memainkan
secara satuan, kemudian unisono atau memainkan secara bersama-sama dengan alat musik
lainnya. Sampai akhirnya seluruh peserta mampu merefertoar berbagai karya musik baik yang
tradisional ataupun musik popular. Dengan jadwal yang teragendakan dengan baik masyarakat
seni Songah ini mampu menyajikan berbagai karya musik dalam berbagai pertunjukkan, baik
dalam hiburan hajatan, hiburan hajat lembur, dan pertunjukkan hiburan acara-acara
pemerintahan.
Peneliti mengasumsikan didalam kesenian Songah ini memiliki unsur-unsur musik
sebagaimana musik barat dan atau musikalitasnya; 1. Melodi, Melodi adalah merupakan suatu
tingkatan tinggi-rendah dan panjang-pendeknya nada dalam musik. Demikian halnya dalam
musik Songah melodi akan terdengar seperti naik turun, namun tentu saja tidak secara eksplisit
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sebagai melodi karena seperti kita ketahui melodi terdiri dari pitch, durasi, dan tone. Sedangkan di
dalam nada yang dihasilkan dari suara Songah ketika ditiup adalah memiliki kesan melodi namun ketika
dibandingkan dengan nada atau melodi pentatonic atau diatonic secara seksama sama sekali tidak
memiliki kesesuaian frekuensi. Dalam pertunjukkannya music Songah dibantu oleh waditra lain yaitu
kacapi dan suling sebagai unsur melodi dan untuk memperkaya chord dan accord dalam pemainannya,

2. Irama (Ritme), kesan irama dalam setiap music sudah barang tentu merupakan satu kesatuan
yang sangat penting dan tidak terpisahkan sebagai unsur musical. Music song menunjukkan
ritme sebagaimana music pada umumnya, 3. Birama, Birama adalah salah satu unsur seni
musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang, datang secara teratur dalam waktu
yang sama, 4. Tangga Nada, yang digunakan pada music Songah tidak ada bedanya dengan
music konvensional, artinya waditra Songah bisa memainkan Tangga Nada baik dengan tone
Pentatonis ataupun diatonik, 5. Harmoni, 6. Tempo, 7. Dinamika, 8. Timbre.
Struktur Lagu Sumedang Kota Kamelang Musik Songah:
I.

Intro

Diawali dengan beluk
(Musik Mamanukan,Suling, Songsong Ageung)
Modulasi: Perpindahan not-not dasar menjadi not-nota dan accord variasi
Melodi suling, dilanjutkan unison alat music songah
II.
Verse/ Lagu I
Sungkan miang paturay kudu paanggang
Kota sumedang muntangan kadedeh melang
Sureum tetep kaharep ku cipanon ngeumbeung
Naha enung sumoreang
Pan miang mungkas hareupan
III.
Verse/ Lagu 2
Duh... tampomas ulah waswas
Piraku rek udar janji kakonci ku palasari
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Keur sumedang...
Urang tandang...
Ka ibu pertiwi urang ngabakti
IV.

Reff:

Sungkan miang paturay kudu paanggan
Kota sumedang muntangan kadedeh melang
Sureum tetep kaharep ku cipanon ngeumbeung
Naha enung sumoreang
Pan neang mungkas hareupan
Duh... tampomas ulah waswas
Piraku rek udar janji kakonci ku palasari
Keur sumedang...
Urang tandang..
Ka ibu pertiwi urang ngabakti
V.
VI.

Interlude (Melodi/ Instrumen)
Fade Out/ Ending

Struktur lagu adalah hubungan atau relasi antar unsur music sehingga menunjukkan komposisi
yang baik untuk sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki bentuk / struktur yang terdiri dari kalimat
(verse atau bridge), pola, motif, refrain (pengulangan), segmen, tema, interlude. Didalam lagu
Sumedang Kota Kamelang terlihat hubungan antara ritmis, melodis, dan harmoni.
4.2.

Tata Kelola Pertunjukkan Musik Songah
Suksesnya sebuah kelompok masyarakat atau organisasi di masyarakat dan dalam dunia

usaha tidak terlepas dari bagaimana manajerial organisasi tersebut, baik perusahaan ataupun
organisasi kemasyarakatan lainnya. Demikian halnya dengan organisasi seni atau komunitas
kesenian yang tergabung dalam sebuah organisasi Komunitas Musik Songah di desa Citengah
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, relatif sukses karena dikelola dengan baik dan
profesional oleh pendukungnya. Hal ini dilakukan berdasarkan pada amanat masyarakat
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pendukungnya yang dilegalkan oleh pemerintah Desa Citengah, dengan dukungan pemerintah
daerah maka dibentuklah pelaksana teknis pengembangan dan rekayasa budaya untuk
kemajuan keterjagaan kebudayaan yang dimiliki masyarakat pendukungnya.
Kesenian Songah pengelolaannya meskipun tidak secara eksplisit mengacu pada teoriteori manajemen yang ada seperti yang dikemukakan Fayol bahwa manajemen adalah
kepanjangan tangan dari pemilik kebijakan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab oleh pelaksana teknisnya, maka akan didapat hasil yang sesuai dengan harapan
berbagai pihak, manajemen juga meruapakn seni pengelolaan sebuah organisasi melalui orang
lain untuk kepentingan keberhasilan dan eksistensi organisasi itu sendiri. Tidak sedikit
kelompok atau organisasi pertunjukkan yang memiliki kualitas yang mumpuni dan bagus
secara artistic, tetapi tidak dimanaj dengan baik sehingga tujuan dan beberapa program tidak
tepat sasaran dan cenderung banyak organisasi serupa yang gulung tikar tidak bias melanjutkan
eksistensinya dalam dunia hiburan.
Temuan di lapangan peneliti melihat secara implisit majarial yang dilakukan pada
organisasi atau komunitas musik Songah ini diasumsikan menerapkan fungsi-fungsi
manajemen sebagaimana dengan teori Stoner, yaitu adanya untuk perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC). Apabila dijabarkan temuan
dilapangan menunjukkan fenomena dan relalita sebagai berikut:
1. Planning (Perencanaan)
Perencanaan adalah kegiatan penetapan tujuan dan target sasaran yang harus
dicapai dimasa yang akan dating, dan bagaimana strategi yang dilakukan agar tepat sasaran.
Baik sasaran dan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, program
dan perencanaan ini ditetapkan secara bersama-sama oleh elemen dan unsur organisasi
terkait. Didalam organisasi komunitas kesenian Songah, penetapan tujuan dan target
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sasaran diprakarsai pemnangku adat Ki Madtari yang secara demokrasi memberikan
kesempatan kepada seluruh anggota dan masyarakat pendukung untuk memberikan
masukan dan atau ide-ide kreatif agar organisasi ini bias berjalan dengan baik dan sesuai
perencanaan.
Adapun beberapa strategi perencanaan yang ditetapkan pada organsasi kelompok
komunitas Kesenian Songah ini adalah; Sasaran utama melakukan kegiatan pengumpulan
anggota komunitas terutama dari kelompok anak, dan remaja, sasaran kedua adalah
program dan penjadwalan pelatihan kesenian (Gamelan degung, Songah, Tarawangsa, dll),
selanjutnya menetapkan melakukan pertunjukkan 4 kali dalam setahun (minimal) baik
pertunjukkan hiburan ritual, hajatan ataupun hiburan acara-acara untuk mendukung
kegiatan pemerintahan terutama pemerintah daerah setempat baik di Desa, Kecamatan, atau
tingka Kabupaten Sumedang.
Kegiatan organisasi; melatih secara bertahap calon seniman dari kalangan anakanak dan remaja sampai pada kemampuan tertentu dan siap untuk tampil dalam berbagai
pertunjukkan di tingkat Desa. Menambah vocabulary karya baik menciptakan lagu atau
merefertoar karya yang sudah ada, mencari tempat pentas, dan yang tidak kalah penting
adalah mencari sumber dana untuk pengembangan organisasi. Berbicara tentang
pengumpulan dana atau pembiayaan, organisasi komunitas kesenian Songah Desa Citengah
juga memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan memanfaatkannya menjadi
barang bernilai ekonomi dengan bahan-bahan memanfaatkan melimpahnya bamboo, kayu,
dan kekayaan alm alinnya untuk dijadikan kerajinan tangan.
Berdasarkan hasil interview tanggal 28 Juli 2017 dengan nara sumber, semua
kegiatan perencanaan tersebut terbukti bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan antara
lain organisasi bias meminimalisir risiko ketidakpastian. Karena kesenian tradisional
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dewasa ini sangat sulit bersaing dengan masuknya kesenian-kesenian popular dari barat
yang sejak lama menguasai pasar pertunjukan hiburan Indonesia. Komunitas kesenian
Songah juga memusatkan perhatian kegiatannya pada sasaran yang telah ditetapkan,
sedemikian rupa mengupayakan bagaimana merealisasikan perencanaan tersebut. Dan
secara meyakinkan masyarakat komunitas Songah menjadikan perencanaan program
kegiatannya sebagai pijakan (tetekon) untuk melangkah lebih jauh dalam meningkatkan
eksistensi organisasinya, yaitu setiap elemen organisasi kelompok secara konsisten
melakukan kegiatannya sesuai program dan skala prioritas.
2. Organizing (Pengorganisasian)
Fungsi majanemen berikutnya adalah pengorganisasian, diupayakan sebagai suatu
kegiatan untuk menjamin agar kapasitas dan kualitas elemen-elemen organisasi yang
bergabung didalamnya dapat dioptimalkan. Optimalisasi dapat terlihat perwujudannya
dalam organigram struktur organisasi, meskipun terlihat sederhana namun secara eksplisit
sudah

cukup

membantu

organisasi

dalam

menjalankan

program

kegiatannya.

Pengorganisasian dilakukan urutan-urutannya sebagai berikut; Ki Madtari bersama staf di
organisasinya membuat perincian kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada satu periode dalam kurun waktu 1 tahun, job deskripsi ini menunjukkan
hala-hala yang menjadi tugas pokok dan tugas-tugas harian yang harus dilakukan setiap
anggota komunitas. Menetapkan bagian pembuatan atau produksi Songah, pembuat alatalat pendukung pertunjukkan dari bahan-bahan alam, ada juga divisi yang khusus mencari
bahan dasar pembuatan kerajinan tangan untuk dijual, dan bagian produksi atau pembuat
berbagai kerajianan tangan. Terdapat hal yang menarik dalam organisasi ini adas juga divisi
yang memiliki tugas secara berkala pada waktu tertentu mengkoleksi karya-karya terampil
tangan-tangan masyarakat setempat dalam membuat kerajinan dari bahan-bahan yang
menurut kita tidak mungkin berguna untuk dijadikan produk bernilai seni dan berniali
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ekonomi, seperti patung-patung yang terbuat dari tapas kelapa, ranting bambi atau kayu
dan banyak lagi kerajinan tangan lainnya yang memiliki nilai seni dan ekonomi.
3. Actuating (Pengarahan)
Kegiatan organisasi selanjutnya adalah pengarahan yang dilakukan agar anggotaanggota dan masuarakat pendukung komunitas ini memiliki kemampuan dan rasa
tanggungjawab untuk pengembangan dan kemajuan organisasi dimaksud. Ki Madtari
sebagai pimpinan sentral dalam kelompok ini memiliki posisi yang sangat penting dan
cukup menjadi pusat kepercayaan masyarakat pendukungnya pada pelaksanaan tugasnya
mengarahkan sedemikian rupa para anggotanya agar senantiasa menjalan system
keorganisasian secara baik dan proporsional. Ki Madtari juga selain memberi perintah
kepada anggotanya, berupaya mengembangkan kemampuan anggotanya baik kemampuan
berorganisasi ataupun kemampuan soft skill agar mampu berkomunikasi dengan baik guna
memberikan layanan terbaik kepada peserta ajar kesenian ataupun untuk menerima para
tamu turis ataupun dari kalangan akademis yang sengaja berkunjung untuk berbagai
keperluan mendatangi kelompok masyarakat kesenian Songah Desa Citengah.
Perlu diketahui kelompok ini juga sudah menjadi objek tujuan para peneliti dari
berbagai perguruan tinggi di Indonesia khususnya Jawa Barat, dari kampus-kampus daerah
setempat sendiri pernah menimba ilmu dan berbagai pengalaman disini dari Unsap, UPI
kampus daerah UPI, dari ITB, Unpas, Uninus, dan UPI Bandung tercatat pernah melakukan
kegiatan penelitian. Peneliti sendiri dapat dengan mudah mengkoleksi dan mengumpulkan
berbagai data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini.
Pimpinan organisasi juga memberikan dorongan dan motivasi terhadap anggotanya
untuk terus meningkatkan kemampuan dan kecakapan berorganisasi dengan cara
mengikutsertakan anggotanya dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh
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pemerintah daerah guna pengembangan kemampuan skill dan softskill-nya. Gaya
kepemimpinan Ki Madtari yang low profile dan mengayomi cukup disegani dan dihormati
anggota kelompoknya, cara mempengaruhi anggotanya dengan partisipatif dalam
berorganisasi dan berkegiatan, demikratis tidak otoriter dengan karakternya yang dan
pengalaman yang dimilikinya yaitu sebagai perangkat Desa di Pemerintahan Desa
Citengah, dan pernah juga menempati posisi sebagai staf di Kecamatan Sumedang Selatan
menjadi bekal untuk memimpin kelompoknya. Disamping itu juga didukung oleh iklmi dan
kondisi kemasyarakatan yang santun dan bersahaja sehingga memudahkan pimpinan untuk
mengarahkan seluruh elemen organisasinya agar memperoleh hasil yang memuaskan.
4. Controling (Pengawasan/ pengendalian)
Mekanisme pengendalian adalah peran penting dari pimpinan organisasi atas
jaminan dan kepastian keberhasilan organisasi itu sendiri (Achsan Permas), aspek-aspek
yang harus menjadi perhatian pimpinan organisasi antara lain upaya pencegahan
(preventif), pngendalian kualitas hasil, korektif, motivatif. Hal inilah yang dilakukan
pimpinan komunitas kesenian Songah Desa Citengah, dengan kemampuan dan pengalam
yang dimilikinya mampu mengendalikan organisasi secara structural dan proporsional.
Standar

program

kerja

yang

menitikberatkan

pada

tujuan

orgnasasi

adalah

mempertahankan dan terus-menerus mengembangkan kekayaan budaya dan kekayaan
sumber daya alam dengan upaya meningkatkan kemampuan individual dan golongan
masyarakat pendukungnya.
Agar mencapai tujuan dengan baik dari program yang telah direncanakan diawal
kegiatan pimpinan (Ki Madtari) dibantu oleh stafnya membuat standarisasi pengukuran
hasil, misalnya dalam kegiatan rekrutmen anggota dan peserta didik pimpinan
mengarahkan agar tidak melakukan intimidasi dan pemaksaan keda calon anggota atau
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peserta ajar kesenian melainkan menyarakan agar memberikan pemahaman secara
mendalam agar calon perseta ajar dan anggota tertarik secara alami untuk belajar dan
bergabung dalam organisasi. Calon peserta ajar dan calon anggota diberi kesempatan yang
luas untuk sekedar memperhatikan, menonton teknik bermain, latihan, dan apresiasi dalam
berbagai pertunjukkan yang digelar di wilayah setempat, antara lain pertunjukkan dalam
acara saresahan atau pertunjukkan hajat lembur yang melibatkna seluruh unsur masyarakat
daerah setempat, melalui kegiatan ini terbukti banyak masyarakat yang tertarik untuk
bergabung dan menjadi bagian dari komunitas ini. Dibuktikan dengan antuasme
pendukungnya yang semula hanya 8 orang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah
mencapai lebih dari 30 orang anggota dan tidak terhingga masyarakat yang mendukung
seluruh kegiatan karena tidak tercatat sebagai apresiator atau penonton atau penikmat
kesenian dan kegiatan di organisasi ini.
Selain memiliki standarisasi dan ukuran kualitas, organisasi juga menetapkan
adanya evaluasi guna membandingkan hasil yang telah dilakukan dengan harapan yang
akan dicapai pada kegiatan lanjutannya. Meskipun peneliti melihat dalam proses ini kurang
mumpuni karena standarisasinya kurang didukung dan tidak menetapkan indicator yang
yang jelas satandar bahan pembanding dan ayang akan dibandingkannya, namun demikian
upaya ini sudah cukup baik sebagai organisasi dilingkungan masyarakat desa dengan latar
belakang pendidikan masyarakatnya yang kebanyakan hanya lulusan Sekolah Menengah.
Adapun tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian oleh pimpinan
organisasi sudah mendekati kepada teknik pengendalian yang baik, karena dilakukan
dengan cara memfokuskan pengendalian pada hal-hal yang sifatnya prioritas yang perlu
dikendalikan. Misalnya ketika organisasi mendapat pesanan produk tas dari kulit upih
(bahan dari kulit daun pinang/ jambe) standar kualitas produk, ukuran, bentuk, dan model
menjadi perhatian khusus pimpinan menyarankan para pengrajin untuk melihat referensi
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dan trend yang sedang ramai dipasaran ini bener-bener diawasi dengan ketat agar tidak
mengecewakan konsumen, dan berdasarkan fakta serta data yang ada pesanan ini antara
lain dipesan oleh mahasiswa dari Jepang, dan mahasiswa ITB.
Demiakian halnya dengan pertunjukkan kesenian Songah selalu menjadi perhatian
khusus apabila akan melaksanakan pertunjukkan di berbagai tempat baik dalam acara
hiburamn hajatan, acara pendukung program pemerintahan khususnya pada saat
penyambutan kedtangan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dimana
kelompok kesenian Songah diberi kesempatan menjadi penampil dalam acara
penyambutannya. Dan beberapa kegiatan penting lainnya yang pernah dilakukan kelompok
kesenian Songah ini menjadi pehatian khusus dalam pelaksanaannya mulai dari prencanaan
pertunjukkan, proses latihan, dan pelaksanaan pertunjukkannya. Intinya menurut Ki
Madtari kelompok kesenian Songah Kabupaten Sumedang ini dalam mendukung kegiatan
apapun harus focus, ekonomi, tepat waktu, dapat diterima dengan baik, difahami, diterima
dan menghibur, serta bermanfaat untuk orang banyak.
4.3.

Pemberdayaan Masyarakat
Letak

demografis

dan

geografis

Kabupaten

Sumedang

luas

wilayah

administratifnya tercatat sebagai berikut; luas wilayah 152.220 Ha, luas wilayah yang
terbesar tercatat 13.137 Ha atau sekitar 8,63% dari keseluruhan luas Kabupaten Sumedang.
Kabupaten Sumedang juga tercatat memiliki 26 Kecamatan dan 272 Desa serta 7 kelurahan.
Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat,
adalah salah satu wilayah terdekat dari perkotaan Kabupaten, dan memiliki wilayah
perkebunan dan perbukitan, serta sungai yang mengalir di Desa ini memberikan potensi
besar kepada pembangunan ekonomi masyarakatnya. Dari jumlah penduduk yang sebagian
besar adalah petani dan buruh tani, untuk saat ini tentu saja sulit untuk meningkatkan
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jumlah pendapatan perkapita penduduknya, karena produksi padi dan hasil pertaniannya
tidak signifikan sebagai hasil yang mumpuni.
Komunitas musik Songah yang didalamnya terdiri dari dari berbagai keberagaman
anggota yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda mulai memperkenalkan
cara mengembangkan ekonomi kreatif di wilayah ini, antara lain dengan memberikan
pelatihan membuat kerajinan dari bambu selain untuk dipergunakan sendiri juga
diusahakan untuk bisa dijual dipasar yang lebih luas. Adapaun kerajinan-kerajinan
dimaksud adalah lay minum dari bambu dengan berbagai benti dan ragam ukuran, patungpatung hiasan, tas dari bambu dan upih, serta benda-benda seni lain yang berguna juga
untuk keperluan industri rumah tangga.
Adapun bahan yang dipergunakan adalah bahan yang sama yang biasa
dipergunakan untuk membuat alat kesenian Songah, artinya didalam hal ini terdapat
kesinambungan antara berkesenian dan kemampuan mengembangkan bahan untuk
keperluan rumah tangga untuk dijual. Melalui komunitas kesenian masyarakat
diperkenalkan pada bagaimana memberdayakan sumber daya alam yang melimpah untuk
dijadikan komoditas ekonomi, keberhasilannya adalah bagaimana kreativitas masyarakat
untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan pengahsilan ekonomi melalui
kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini paling tidak sudah memberikan semangat
baru kepada masyarakat untuk terus menjaga kekayaan alam dan kekayaan kebudayaan
yang dimilikinya, karena dengan mempertahankan kekayaan dan budaya mampu
meningkatkan pendapatan bernilai ekonomi melalui kegiatan pengembangan kerajinan
mengolah bahan yang melimpah di sekitar Desa Citengah dengan kata lain membangun
dan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kerifan lokal.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Penelitian ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk tahap berikutnya, atau
tujuan luaran lainnya, diantaranya adalah:
No.

Jenis Luaran

Indikator
Capaian

1.

Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional (ber

Draft

ISSN)
2.

Pemakalah
dalam

temu

Nasional

Draft

Lokal

Draft

Ilmiah
3.

Bahan Ajar

Draft

4.

Luaran Lainnya jika ada (Teknologi

Model

Tepat

Guna,

Model/Purwarupa/Desain/Karya
seni/Rekayasa Sosial)
5.

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
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Skala 1

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Proses kreatif berkesenian dengan kesenian tradisional Songah yang merupakan
kekayaan dan milik masyarakat Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan
Kabupaten Sumedang Jawa Barat, berpengaruh positif terhadap penanaman rasa
memiliki budaya sendiri, dan perkembangan kreativitas juga memberi pengaruh
terhadap kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang
melimpah yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai
ekonomi. Melalui berkesenian juga memupuk rasa kebersamaan yang dalam sehingga
kerjasama dan gotong royong untuk membangun desa dengan budayanya terwujud
dengan baik dengan penuh rasa dan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup baik
secara status social kemasyarakatan maupun aspek ekonominya.
Didalam pelaksanaan dan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
meningkatkan kehidupan social ekonominya, didukung oleh tokoh masyarakat dan
tokoh pemangku adat yang juga merupakan perangkat Desa Citengah yaitu Ki Madtari
melakukan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan yang baik dengan secara eksplisit
menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Hasilnya dapat dilihat dari berbagai
kegiatan yang dilakukan tersusun baik, meskipun tidak secara terstruktur dibuatkan
program dan rencana strategis sebagaimana organisasi atau manajemen pada umumnya
namun kepiawaian seorah tokoh mampu menjadi mativator dan memanaj dengan baik
komunitas dan masyarakat sehingga memposisikan keberhasilam umum diatas
keberhasilan kelompok atau peribadi setiap individu masyarakat Desa Citengah.
Sukses manajerial ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah melainkan Ki
Madtari bersama kelompok komunitas kesenian Songah perlu perjuangan yang berat
dan menuntut kerja keras serta kerjasama dari berbagai pihak. Sosok tokoh masyarakat
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di Desa Citengah yang pekerja keras dan pantang menyerah membuat masyarakat
pendukungnya senantiasa mengikuti dan menuruti berbagai kebijakan dan keputusan
tokohnya, sehingga tujuan organisasi tercapai dengan maksimal meskipun tidak
sempurna.
Keberadaan masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam upaya meningkatkan dan
mengembangkan ekonomi, melalui kerja dan membuat karya nyata, menciptakan
kerajinan tepat guna dari bahan-bahan yang dimiliki alamnya sendiri. Berkaitan dengan
kerajinan dan industry rumah tangga ini, dibantu oleh pihak-pihak luar yang peduli
terhadap eksisitensi budaya dan lingkungan, antara lain dari mahasiswa dan pelajar
yang terdapat di beberapa wilayah di luar Kabupaten Sumedang, bahkan ada dari luar
negeri contohnya mahasiswa dari Jepang yang mengapresiasi karya-karya seni
berbahan baku kekayaan hutan daerah setempat. Produk-produknya sebagian di bawa
ke negaranya untuk dijadikan percontohan pemanfaatan sumber daya alam.
Secara moral dengan melibatkan masyarakat setempat ini juga ternyata
mendorong rasa tanggung jawab dan kebersamaan untuk secara bersama-sama menjaga
lingkungan alam dan memanfaatkan kekayaan alam untuk menjaga. Memanfaatkan
setiap helai daun, setiap jengkal tanah bukit dan gunung, air, dan kekayaan lainnya
menjadikan Desa Citengah juga memiliki wahana wisata yang ke depannya bias
dikembangkan lebih lanjut. Di dalam hal ini tentu saja keterlibatan seluruh elemen
masyarakat menjadi kunci keberhahasilan menjada alam dengan budayanya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa
pengembangan dan bahkan pembangunan ekonomi kreatif di berbagai sector dapat
dilakukan dengan baik, dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya; pertama,
adanya sarana masyarakat untuk berkumpul bersama guna membicarakan dan
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menyampaikan berbagai pendapat untuk pengelolaan dan pengolahan kekayaan alam.
Kedua, sarana berkesenian adalah merupakan wadah untuk menampung kreativitas
masyarakat dalam menyalurkan hobi melalui kegiatan berkesenian yang pada intinya
juga mempertahankan budaya yang ada khususnya kesenian tradisional yang dimiliki
masyarakat setempat. Ketiga, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan dan
menanamkan cinta budaya dan kekayaan alam sangat mempengaruhi pola piker dan
daya juang masyarakat setempat. Keempat, didalam upaya melakukan hal-hal baik
tersebut tentu saja perlu didukung oleh system manajerial yang baik. Karena
pengelolaan manajerial yang baik akan mengahsilkan sesuatu yang maksimal dan
kerjasama tim dalam sebuah kelompok atau organisasi akan tercapai secara tersusun
dan berkelanjutan.
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Lampiran 1. Susunan Organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
No. Nama/NIDN

Instansi
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Alokasi

Asal
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Waktu

Uraian Tugas

(jam/minggu)
1

Ridwan
(0428076903)

Universitas Pend.

Jam

Pasundan

16.00 wib

Seni
Musik

8.00-



Penanggung
jawab kegiatan



Menyusun
rencana

kerja

setiap kegiatan


Mengumpulkan
data



Menganalisis
data



Mengolah data



Mencatat hasil



Melakukan
Evaluasi

dan

Refleksi


Menyusun
laporan
penelitian

36

hasil

2
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Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota
Ketua:
1.

Nama lengkap (dengan gelar)

Ridwan, SE.,MPd.

2.

Jabatan Fungsional

Asisten Ahli

3.

Jabatan Struktural

4.

NIP/NIK/Identitas lainnya

17 89 235

5.

NIDN

0428076903

6.

Tempat dan Tanggal Lahir

Sumedang, 28 Juli 1969

7.

Alamat Rumah

Jl. Bukit Indah I Blok Q No. 5

8.

Nomor Telepon/faks/HP

081321244444

9.

Alamat Kantor

Jl. Setiabudhi 193 Bandung 40154

10. Nomor Telepon/Faks

022-2001984/022-2001984

11. Alamat e-mail
12. Jumlah Lulusan yang Telah Dihasilkan
13. Mata Kuliah yang Diampu
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S1=0orang, S2=0orang, S3=0orang

a. Riwayat Pendidikan
S1

S2

S3

Nama Perguruan Tinggi

Unpas

UPI

-

Bidang Ilmu

Dunia Usaha

Pendidikan Seni

-

Tahun Masuk-Lulus

1990-1995

2007

-

Judul

Peranan

Skripsi/Thesis/Desertasi

peramalan

BEP

dalam Eksistensi Bajidoran di Laba Karawang Jawa Barat

PT.Pindad (Persero)
Nama

Prof.

Dr.

H.

Asep Prof.Dr.Hj.T.Narawati,

Pembimbing/Promotor

Syamsulbachri, MPd.

-

M.Hum

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Thesis, maupun Desertasi)
No. Tahun

Judul Penelitian

Sumber Dana

Jml (Juta Rp)

1.
2.
3.
*tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah
Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi
Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya.

39

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun

Judul Penelitian

Sumber Dana

Jml (Juta Rp)

1.
2.
3.
*tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI,
Sibermas, atau sumber dana lainnya.
d. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dan Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah
1.

Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal

Transformasi Nilai kebersamaan Vol. 10/ No.1, 2015

Metodik Didaktik

dalam Musik Songah
2.
3.

e. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan
Ilmiah/Seminar

Judul Artikel

Waktu dan

Ilmiah

Tahun

1.
2.
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f. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku

Tahun

Jumlah Halaman

Penerbit

1.
2.
3.

g. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema HKI

Tahun

Jenis

Nomor P/IDE

1.
2.
3.

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Tahun
lainnya yang Telah Diterapkan
1.
2.
3.
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Tempat

Respon

Penerapan

Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Penugasan Penelitian Dosen Pemula.
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13. Mata Kuliah yang Diampu
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e. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
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No. Judul Buku

Tahun

Jumlah Halaman

Penerbit

1.
2.
3.

g. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema HKI

Tahun

1.
2.
3.
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Jenis

Nomor P/ID

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Tahun
lainnya yang Telah Diterapkan

Tempat

Respon

Penerapan

Masyarakat

1.
2.
3.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
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Lampiran 4: Sebagian Karya Masyarakat Desa Citengah
1. Karya Kriya Komunitas Kesenian Songah
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2. Alat Musik Songah
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