
1 

 

MAKNA MAKNA MAKNA MAKNA SIMBOLISME KACAPI ISIMBOLISME KACAPI ISIMBOLISME KACAPI ISIMBOLISME KACAPI INDUNG DALAM TEMBANG SUNDA NDUNG DALAM TEMBANG SUNDA NDUNG DALAM TEMBANG SUNDA NDUNG DALAM TEMBANG SUNDA 

CIANJURANCIANJURANCIANJURANCIANJURAN    

ANALISANALISANALISANALISISISISIS    STRUKTURAL PADA PENEMBANG TERHADAP PROSES STRUKTURAL PADA PENEMBANG TERHADAP PROSES STRUKTURAL PADA PENEMBANG TERHADAP PROSES STRUKTURAL PADA PENEMBANG TERHADAP PROSES 

PENGARUSUTAMAAN GENDERPENGARUSUTAMAAN GENDERPENGARUSUTAMAAN GENDERPENGARUSUTAMAAN GENDER    

    

    

DISUSUDISUSUDISUSUDISUSUN OLEH:N OLEH:N OLEH:N OLEH:    

PEPEP DIDIN PEPEP DIDIN PEPEP DIDIN PEPEP DIDIN WAHYUDIN S.SENWAHYUDIN S.SENWAHYUDIN S.SENWAHYUDIN S.SEN    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DIPUBLIKASIKAN PADADIPUBLIKASIKAN PADADIPUBLIKASIKAN PADADIPUBLIKASIKAN PADA    

WWW.WWW.WWW.WWW.RIMBAPURNAMARIMBAPURNAMARIMBAPURNAMARIMBAPURNAMA.MULTIPLY.COM.MULTIPLY.COM.MULTIPLY.COM.MULTIPLY.COM



2 

 

Prakata 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaesa, atas 

kehendaknya penulis diberikan kemampuan untuk meyelesaikan penelitian dengan 

judul: “Simbolisme Kacapi Indung Dalam Tembang Sunda Cianjuran: Analisa 

Struktral Pada Penembang Terhadap Proses Pengarusutamaan Gender”, yang 

disponsori  penuh oleh program Beasiswa P3SWOT DEPDIKNAS tahun 2007, 

penulis ucapkan terimakasih atas semua itu. Karya tulis ini merupakan artikulasi 

penulis setelah mengikuti Jambore Nasional Pemberdayaan Gender yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Nasional Pemberdayaan Perempuan di Lido Lake-

Sukabumi, dalam jambore yang dibuka langsung oleh menteri pemberdayaan 

perempuan Mutia Hatta tersebut, para peserta yang mewakili mahasiswa dan LSM se-

Indonesia diharuskan mengangkat sebuah wacana gender dari perspektif masing-

masing profesi –untuk mengusung konklusi akhir menjadi sebuah deklarasi. Penulis 

yang kebetulan mewakili STSI Bandung khususnya jurusan karawitan, tentu saja 

melihat fenomena tersebut dalam perspektif budaya. Dalam wacana tersebut, penulis 

mengangkat sebuah konsep kedudukan laki-laki dan perempuan dalam konsep 

kelokalan dengan judul tulisan “Memahami Kelokalan Sebagai Pencerahan Gender”. 

Dari pelbagai ide-ide yang terinspirasi oleh proses jambore maupun temuan-temuan 

fenomena gender, akhirnya semua itu terakumulasi ke dalam bentuk tulisan dalam 

laporan penelitian ini. Namun, meskipun demikian, isi dari penelitian ini tidaklah 

menjadi sebuah kajian sosial yang mendalam dan mengesampingkan karawitan 

sebagai objek kajian. Justru skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konkret bagi permasalahan yang tengah aktual melalui sudut pandang paradigma 

yang ada pada kebudayaan Sunda, yaitu karawitan.  

Penulisan skripsi ini tidaklah berjalan dengan mandiri, ada beberapa faktor 

pendukung yang cukup membantu dan mempengaruhi isi dari kajian ini, terutama 

para pengajar di jurusan karawitan dan para pengajar di Ekstention Course Filsafat 



3 

 

dan Budaya Universitas Parahyangan Fakultas Filsafat. Khusus dalam penyusunan 

tulisan ini, penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Enip 

Sukanda dan Bapak Heri Herdini M.Hum sebagai pembimbing, dan beberapa 

pembimbing nonformal lainnya yang selalu membantu dan mengarahkan dengan 

intensif. Tidak lupa beberapa pengajar diluar kegiatan akademik terutama Bapak DR. 

Munawar atas sambutannya di Yogyakarta, dan Bapak Heddy Shri Ahimsa Putra 

(mekipun lewat e-mail) yang telah sudi membaca dan menanggapi ide gagasan 

penulisan dan penelitian ini, terutama atas buku tentang strukturalisme Lévi-Strauss 

yang dengan eksplisit dan komprehensif dipaparkan dan telah memberikan inspirasi, 

khusus dalam edisi PDF, terimaksih juga buat Mang Bagus di UNISBA. 

Diluar para pendukung yang erat kaitannya secara langsung dengan 

penyusunan penelitian di atas, dalam kesempatan ini pun penulis hendak 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pemacu motivasi, dan terutama 

kepada beberapa tokoh yang berada di lingkungan kampus, lebih khusus lagi kepada:  

1. Ketua STSI Bandung, Bapak Arthur S. Nalan. S.Sen., M.Hum 

2. Pembantu Ketua I, Bapak Drs. Deni Hermawan. M.A, yang juga menulis 

buku “Etnomusikologi” yang didalamnya terdapat kajian yang menjadi 

sumber primer penulisan/penelitian ini. 

3. Pembantu Ketua II, Bapak F.X Widharyanto. M.A 

4. Pembantu Ketua III, Bapak Rachman Saleh. S.Sen, yang telah 

memberikan kesempatan pada penulis untuk bisa mengenal dunia 

pendidikan di luar kampus, juga Bapak Iip Syarif (sebagai asisten 

kemahasiswaan) atas segala dukungannya. 

5. Ketua Jurusan Karawitan, Bapak Tardi Ruswandi, S.Kar., M.Hum beserta 

staf dan jajarannya. 

6. Bapak H.M Yus Wiradiredja, S.Kar., M.Hum 
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7. Para Narasumber: Bapak Tatang Soebari, Bapak (abah) Apung S.W, Abah 

Dadan. Kawan diskusi, Bapak Asep Nata, Bapak Dinda, dan Hadi di 

Cianjur. 

8. Keluarga Besar penulis di Majalaya atas segala dukungannya terutama 

Ibunda dan do’anya yang selalu menyertai. 

9. Rakhmi Izharti atas do’a dan segala dukungannya yang selalu memberikan 

semangat lebih pada penulis untuk tetap pantang menyerah dalam 

mengerjakan dan menjalani penelitian dan penulisan. 

10. Keluarga Besar Mapala Arga Wilis STSI Bandung dan kepengurusan XV. 

11. Kawan-kawan jurusan karawitan angkatan 2002 dan Himaka, Edoy yang 

telah memberikan fasilitas penulisan, juga Usman Suhana Bisri.  

Masih banyak kawan-kawan dan faktor lain yang teramat penting dalam 

mendukung terselesaikannya tulisan ini, semoga segala bantuan dan dukungannya 

bisa dibalas dengan ridho dan ihklas Allah SWT. 

 

Amien. 
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Ringkasan dan Summary 

 

 

 

Pada dasarnya manusia adalah animal simbolicum, dan kebudayaan tersusun 

atas simbol-simbol. Apa yang dikerjakan manusia terartikulasikan melalui simbol-

simbol, begitupun kebudayaan yang tersusun dari simbol-simbol yang 

merepresentasikan sebuah konsep masyarakat. Simbol mempunyai makna yang 

dilekatkan dan juga mempunyai makna yang melekatkan –memaknakan sesuatu hal. 

Dalam tembang Sunda Cianjuran, makna simbolisme tertanam terutama pada 

instrumen kacapi indung yang mempunyai makna dilekatkan sebagai atau dengan 

perempuan yang dihormati, diagungkan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam 

tatanan pemikiran masyarakat Sunda. Dalam tembang Sunda Cianjuran, kacapi 

indung pun memiliki makna simbolis yang melekat, artinya keberadaan kacapi 

indung menandakan sesuatu dalam tembang Sunda Cianjuran. Dalam pandangan 

strukturalisme, dari penyimbolan tersebut yang dilihat adalah relasinya dengan hal 

yang bersifat kontingensi (tidak berdiri sendiri) yang sangat berkaitan (koheren) 

dengan hal lain pada tatanan yang sama. Keberadaan kacapi indung rupanya sangat 

berkaitan erat dengan keberadaan perempuan dalam tembang Sunda Cianjuran 

terutama kaitannya dengan kacapi rincik dan lagu-lagu panambih.  

Dalam perjalanan awal terciptanya tembang Sunda Cianjuran, perempuan 

tidak mempunyai peranan penting dalam jalannya pertunjukkan, pada awal 

pembentukkannya tersebut, tembang Sunda Cianjuran hanya dipentaskan oleh laki-

laki di Pendopo, lagu-lagunya masih didominasi oleh lagu-lagu pokok yang 

bermentrum bebas, dan belum dikenal penamaan kacapi indung dan juga keberadaan 

kacapi rincik. Meskipun penamaan kacapi indung belum dikenal dalam tembang 

Sunda Cianjuran, namun simbolisme yang dilekatkan pada kacapi tersebut cenderung 

telah memiliki pemaknaan terhadap keperempuanan yang dihormati dan memiliki 

kedudukan tinggi. Seiring dengan determinasi perubahan zaman, tembang Sunda 

Cianjuran pun berekspansi keluar dari pendopo dan menjadi salah satu kesenian yang 

dapat dinikmati masyarakat umum di luar Pendopo. Perubahan/transformasi budaya 

masyarakat setempat sejalan dengan perubahan lain dalam tembang Sunda Cianjuran. 

Kini, dalam pementasannya tembang Sunda Cianjuran justru penembang didominasi 

oleh para perempuan, lagu-lagu panambih (yang bermentrum tetap) lebih 

mendominasi dan lahirlah kacapi rincik dengan perubahan nama pula bagi kacapi 

utama, yaitu menjadi kacapi indung, disini letak makna struktural antara kacapi 

indung dengan pengonstruksian perempuan menempati kedudukan sebagai 

penembang, tidak menjadi pemain kacapi atau yang lainnya. Beberapa sumber 

menyebutkan bahwa penembang mempunyai kedudukan yang penting dalam 

jalannya sebuah pertunjukan –terlepas laki-laki maupun perempuan, dari fenomena 

tersebut, ada sebuah hubungan yang sangat berkaitan antara kedudukan perempuan 

dalam tatanan mitologis masyarakat Sunda dengan pengonstruksian perempuan 

kedalam Cianjuran yang menempati sebagai penembang. Paradigma tersebut 
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memberikan sebuah pencerahan bagi isu yang kini tengah aktual dan gencar 

diperbincangkan, kedudukan perempuan dalam ruang privat dan publik sering 

disebut-sebut termarjinalkan, sehingga kini pelbagai isu selalu dikaji berdasarkan 

pendekatan gender, hal tersebut dilakukan demi menciptakan kesetaraan laki-laki dan 

perempuan terutama untuk menghilangkan ketidakadilan gender (inequality gender) 

melalui proses pengarusutamaan gender. Keberadaan penembang dalam tembang 

Sunda Cianjuran menjadi refleksi bagi paradigma berpikir perempuan. Fenomena 

penembang perempuan dalam tembang Sunda Cianjuran memberikan sebuah 

pencerahan berupa konsepsi bahwa kedudukan perempuan yang dihormati dan 

mempunyai kekuasaan bukanlah dikarenakan ke’perempuan’annya, tetapi perempuan 

dihormati karena posisinya. 

 

 

Kata kunci: Tembang Sunda Cianjuran, Simbolisme Kacapi indung, Struktural 

(relasi), Penembang dan Pengarusutamaan Gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep yang 

dilatarbelakangi temuan-temuan dari fenomena yang menjadi objek penelitian, 

temuan-temuan tersebut lebih lanjut akan dipaparkan melalui subbab yang ada di 

dalam bab pendahuluan, yaitu: 1. Latar Belakang Masalah, 2. Batasan dan Rumusan 

Masalah, 3. Landasan Teori¸ dan 4. Sitematika Penulisan. Khusus dalam pembahasan 

latar belakang masalah, penulis dengan jujur akan mengungkapkan terlebih dahulu 

objek permasalahan yang menjadi ide dasar penulisan ini, ide dasar tersebut adalah 

tentang gender. Dengan demikian jika dalam pemaparan latar belakang permasalahan 

ke depan, penulis tidak langsung membahas tentang simbolisme kacapi indung secara 

langsung, hal itu benar-benar merujuk pada ide dan atau gagasan dasar yang 

melatarbelakangi penelitian kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran, 

khususnya mengenai simbol kacapi indung. 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam sebuah perbincangan wacana
1
 (discourse) yang cukup aktual di abad 

ke20 (mulai 1900-sekarang), ada salah satu isu global yang tengah aktual dan menjadi 

                                                           
1
 Wacana bukan berarti suatu hal yang baru diangkat menjadi persoalan, wacana atau 

diskursus adalah sebuah perenungan dan pemikiran kembali tentang persoalan yang tengah menjadi 

paradigma. 
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wacana yang saat ini mulai dikedepankan oleh berbagai sektor, baik dalam budaya, 

sosial masyarakat, maupun di dalam dunia pendidikan. Isu tersebut yakni tentang 

gender. Sebuah isu yang mempermasalahkan kedudukan sosial laki-laki dan 

perempuan –terutama perempuan—dalam masyarakat dan oleh masyarakat 

dikonstruksi berbeda. Karena disinyalir ada perbedaan dalam kedudukannya, dan 

wanita sering menjadi “korban” dalam peranan sosial tersebut, maka beberapa sektor 

yang telah disebutkan di atas melakukan pelbagai akselerasi untuk menghilangkan 

dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering kali mendapat perlakuan 

yang tidak adil, maka pelbagai hal yang dianggap bias gender, tidak berperspektif 

gender, dan mempunyai indikasi terhadap ketidakadilan gender (inequelity gender) 

dikaji kembali dan menjadi sebuah diskursus untuk mengusung sebuah nilai-nilai 

yang mengonstruksi pengarusutamaan gender. 

Dari fenomena di atas, pelbagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun 

ormas-ormas kini gencar dilakukan, seperti dengan diadakannya seminar, diskusi, dan 

kegiatan lainnya yang bertujuan memberikan wacana dan pencerahan terhadap 

masyarakat untuk melihat permasalahan itu lebih jauh dan mendalam. Inti dari 

konsep pencerahan itu adalah “bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi 

tidak untuk dibeda-bedakan”
2
 yang mempunyai implikasi terhadap pengonstruksian 

laki-laki dan perempuan sejajar, atau terutama perempuan harus memiliki daya 

progresivitas tinggi tanpa melihat dirinya sebagai satu kaum yang ‘lemah’. 

                                                           
2
 Dalam jambore nasional pemberdayaan gender yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 12 s.d 17 juli 2006 di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. 
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Menurut Mansour Fakih (1996: 8), konsep gender adalah suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun budaya
3
. Meskipun permasalahan tersebut bisa dilihat dari perspektif sosial 

dan budaya, pendekatan dan penerapan dalam mengkajinya cenderung lebih kepada 

gejala sosial yang mengesampingkan aspek budaya dalam arti sempit, dan analisis-

analisis yang dilakukan lebih bersifat praksis, konkret. Berkenaan dengan itu, ketika 

suatu masyarakat berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam konteks kelokalan, 

timbul pertanyaan apakah ketidakadilan gender itu terjadi pada masyarakat yang 

masih menjunjung tinggi konsep-konsep kelokalan? Dan adakah sebuah konsep 

dalam masyarakat lokal tertentu yang mengonstruksi terhadap keadilan dan 

pengarusutamaan gender?. 

Berbicara tentang masyarakat lokal, biasanya asosiasi akan tertuju pada 

pemahaman terhadap masyarakat tradisional, yang tidak luput dari mitos, seni, ritual 

dan adat istiadat (konvensi) lainnya, penelitian ini tentu saja akan melihat 

permasalahan tersebut dari sudut pandang seni. Seni menurut pandangan aksioma, 

diartikan sebagai daya, karsa, cipta, dan rasa manusia melalui asumsi keindahan atau 

estetika, dan seni merupakan salah satu unsur yang ada di dalam ranah kebudayaan. 

Sesuai dengan pandangan Koentjaraningrat dan E.B Tylor yang memasukkan seni 

bersama bahasa dan beberapa unsur lainnya dalam budaya. Sejarah perdebatan 

konsep seni tidaklah sesederhana pembuatan karya seni konvensional yang umum 

                                                           
3
 Budaya yang dimaksud disini adalah budaya dalam arti yang masih luas tidak terspesifikasi 

pada unsur-unsur kebudayaan seperti kesenian misalnya. 
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dikenal di tengah masyarakat. Dalam memperdebatkan konsep seni, ada dua kubu 

yang cukup besar dalam mengonstruksi perbedaan pandangan, yang pertama adalah 

kubu yang diprakarsai oleh Plato dengan penerusnya Ariestoteles, yang mengatakan 

bahwa seni merupakan peniruan atas fenomena yang ada seperti alam dan 

sebagainya, atau dengan kata yang lebih populer disebut mimesis. Yang kedua adalah 

kubu yang diprakarsai Goethe bersama Rosseau, yang lebih melihat seni secara 

karakteristik atau lebih dikenal dengan seni ekspresional (lihat Erenst Cassirers: 1990, 

208-258). Kedua pandangan tersebut lebih jelas ditampilkan oleh pemikiran filsafat 

idealis dari Hegel dan Plato, dan tentu saja perbedaan pandangan tersebut tidak harus 

dan menjadi oposisi yang mengarah kepada dikotomis. Kedua tokoh tersebut adalah 

tokoh yang sama-sama diklasifikasikan penganut –bahkan sebagai fondasi utama— 

idealisme, kedua pandangan tersebut hanya berbeda dari perspektif mimesis dan 

ekspresionalis. Jakob Sumardjo (2000) menyatakan bahwa seni juga merupakan 

lembaga kebenaran, yang kedudukannya sejajar dengan agama dan filsafat, hal itu 

dikarenakan seni mampu menyentuh dunia nonmateril (religius). Tentu saja seni yang 

dikatakan lembaga kebenaran tersebut merupakan seni yang memiliki klasifikasi 

tertentu. 

Ketika pembahasan gender memasuki ranah kebudayaan yang lebih spesifik 

pada unsur-unsur budaya yang di dalamnya terdapat kesenian, analisis akan lebih 

difokuskan pada pembahasan kesenian lebih lanjut, terutama seni pertunjukan. Di 

Jawa Barat pelbagai kesenian tumbuh dan berkembang, menjadikan kesenian –
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khususnya seni pertunjukan–  begitu kompleks dan kaya. Maka dari itu dalam 

menganalisis gender pada kesenian, tentu tidak akan dilakukan pada keseluruhan 

jenis kesenian yang ada di Jawa Barat, karena jumlah dan jenisnya sangat beragam. 

Pada penelitian ini, analisis akan lebih difokuskan pada satu jenis kesenian, yaitu 

tembang Sunda Cianjuran atau biasa disebut Cianjuran, yang di dalamnya tertanam 

simbolisasi perempuan melalui alat yang disebut kacapi indung sebagai manifestasi. 

Kelak, pembahasan mengenai simbolisme kacapi indung dalam tembang Sunda 

Cianjuran akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini. 

Dari sekian banyak jenis kesenian yang ada di Jawa Barat, yang relatif 

mempunyai keberhasilan dalam berekspansi dari satu wilayah kecil menuju wilayah 

besar melalui proses difusi, tembang Sunda Cianjuran masuk ke dalam kategori 

tersebut dan akan menjadi case study dalam menganalisis kemungkinan sinyalemen 

konsep gender. Tembang Sunda Cianjuran pada awal kemunculannya terlahir di 

Pendopo pemerintahan Kabupaten Cianjur, kemudian menyebar ke hampir semua 

daerah yang menjadi sentral di berbagai wilayah lainnya di Jawa Barat (lihat Enip 

Sukanda, 1996). 

 Dalam penyajiannya, kesenian ini ditampilkan oleh beberapa penyanyi atau 

biasa disebut penembang, baik laki-laki maupun perempuan, dengan diiringi beberapa 

instrumen musik pengiring seperti; kacapi indung, kacapi rincik, suling,  dan rebab. 

Kacapi dan suling merupakan dua instrumen yang memiliki peranan penting dalam 

mengiringi jalannya pertunjukan tembang Sunda Cianjuran. 
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Dalam penyajian tembang Sunda Cianjuran, alat musik pengiring mempunyai 

peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai sarana pengiring tetapi juga turut 

menentukan identitas seni tersebut (lihat Deni Hermawan, 1990) Kacapi indung 

menjadi salah satu instrumen pokok yang mempunyai kandungan makna dan nilai-

nilai simbolisme sebagai entitas dari sebuah perlambangan ide masyarakat dan 

budaya setempat. Sebagaimana ekspresi seni, tembang Sunda Cianjuran dalam 

ekspresinya bisa bersifat verbal dan grafis, bersifat grafis karena dalam Cianjuran 

terdapat instrumen dengan makna dan kandungan nilai-nilai yang melekat pada 

instrumen tersebut. Dalam pemikiran masyarakat Sunda, konsep signifikasi tidak 

dikenal dengan nama dan konsep signifier dan signified, tapi dalam konsep 

penandaan dikenal dalam konsep pemikiran 5-S
4
 (lima “S”), yaitu: Silib, Sindir, 

Siloka, Sasmita, dan Simbul, dan tentu saja kacapi indung memiliki konsep itu. Dalam 

hal ini penganalisisan tentang simbolisme kacapi indung dalam tembang Sunda 

Cianjuran akan menjadi pokok pembahasan dalam korelasinya dengan penembang 

perempuan terhadap proses pengarusutamaan gender (dalam tembang Sunda 

Cianjuran tentunya). 

Secara utuh, kacapi yang kini disebut kacapi indung dalam tembang Sunda 

Cianjuran telah memiliki makna simbolis tertentu, namun dalam penelitian ini, yang 

menjadi kajian bukanlah simbolisme kacapi indung secara umum, tetapi lebih 

                                                           
4
 Dalam, Atik Sopandi, dkk. 1990:14 dan hasil wawancara langsung dengan Enip Sukanda. 
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mengarah kepada pencarian jawaban atas pertanyaan “menyimbolkan apa kacapi 

indung dalam Cianjuran?”, dan hubungannya dengan konsep gender. 

Dalam beberapa teori semiotika, terutama yang dikembangkan oleh C.S 

Morris, meskipun ada benang merah dari konsep pertandaan bahasa Ferdinand de 

Saussure, Morris mempunyai konsep yang lebih kompleks. Konsep itu terbagi ke 

dalam tiga dimensi, antara lain: Sintaktik yang berkaitan dengan studi mengenai tanda 

itu sendiri secara individu ataupun kombinasinya; Semantik adalah studi mengenai 

relasi antara tanda dan signifikasi atau maknanya; dan Pragmatik adalah studi 

mengenai relasi antara tanda dan penggunaannya (interpreter) khususnya yang 

berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkret dalam berbagai peristiwa 

(discourse) serta efek atau dampaknya terhadap pengguna
5
 (Yasraf Amir Piliang, 

2003:256-257). Begitu pun dalam analisis struktural, kajian analisisnya menggali 

hubungan tanda-tanda yang bersifat abstrak dengan  tanda-tanda yang bersifat 

konkret (relasional). 

Kacapi indung yang menjadi instrumen dalam tembang Sunda Cianjuran 

memiliki makna yang ekstramitologi
6
, lebih dari sekedar makna literal, seperti yang 

dipaparkan Jakob Sumardjo dalam bukunya Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda 

(2003: 21). Sekurang-kurangnya ada dua perlambangan yang secara eksplisit 

                                                           
5
 Konsep pragmatik juga menekankan kaitannya dengan nilai (value), maksud dan tujuan dari 

penggunaan tanda, yang menjawab pertanyaan: untuk apa dan kenapa… (Yasraf Amir Piliang, 

2003:256-257) 
6
 Atau makna konotasi yang digunakan Barthes dalam menginterpretasi simbol sebagai 

oposisi dari makna denotasi (Gui do Carmo da Silva, 2005: 118). 
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mengarah kepada konsep gender dari simbolisme kacapi indung. Dalam pantun 

sunda7 yang dipaparkan Jakob Sumardjo, ibu dan atau perempuan dikelompokkan 

pada klasifikasi Dunia Atas bersama uranis, kepala, langit, dewa, hyang, lakon, 

esensi, protagonis, noumena, dan sakral. Sementara laki-laki dan atau ayah 

dikelompokkan pada klasifikasi dunia bawah bersama khtonis, ekor, bumi, manusia, 

penonton, substansi, antagonis, fernomena, dan profane. Meskipun demikian, 

sebenarnya apabila diamati lebih lanjut, implikasi dari pemaparan di atas 

menunjukkan bahwa semua perlambang itu secara implisit mengarah kepada konsep 

gender yaitu perempuan berkedudukan lebih tinggi dan penting daripada laki-laki. 

Menurut mitologi yang dideskripsikan di sini, dunia atas adalah perempuan, 

sedangkan laki-laki ditempatkan di dunia bawah. Namun, perlu diingat bawa apa 

yang dikerjakan Jakob Sumardjo tersebut adalah mereinterpretasi makna kacapi 

indung yang dalam hal ini otonomi atau subjektivitas interpreter mempunyai peranan 

yang cukup besar, apalagi kacapi indung yang menjadi objek kajiannya adalah kacapi 

indung dalam pantun, jadi ada banyak kemungkinan terjadinya transformasi arti dan 

makna dari pantun kepada Cianjuran. 

Setelah mendapat presentasi mitos tentang makna simbolisme kacapi indung 

seperti apa yang dikerjakan Jakob Sumardjo di atas, sesuai dengan pendekatan 

                                                           
7
 Beberapa sumber mengatakan bahwa pantun merupakan salah satu sumber cikal bakal 

kemunculan tembang Sunda Cianjuran, atau meskipun tidak ada hubungan sama sekali antara pantun 

dengan tembang Sunda Cianjuran, setidaknya dua kesenian ini berhabitat di satu tempat yang sama 

pula yaitu Jawa Barat, artinya kemungkinan secara otomatis masyarakat Sunda mempunyai mitologi 

yang sama tentang simbolisme dari kacapi indung yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan 

selanjutnya.  
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struktural, maka yang akan dilihat dari pemaknaan kacapi indung  adalah relasi 

dan/atau penggunaannya di masyarakat terhadap kepercayaan tersebut, apakah 

dengan adanya kepercayaan terhadap konsep perempuan berkedudukan lebih tinggi 

dibanding laki-laki mempunyai implikasi terhadap pengonstruksian perempuan di 

dalam kehidupan sosial ke arah yang lebih tinggi? Atau adakah suatu paradigma di 

mana perempuan yang tadinya tidak mempunyai kekuasan dan kedudukan 

(hegemoni), lalu dikonstruksi untuk menempati kedudukan yang berkuasa di dalam 

tembang Sunda Cianjuran?8 Jawaban atas pertanyaan tersebut sementara telah 

terjawab oleh Deni Hermawan dalam bukunya Etnomusikologi: Beberapa 

Permasalahan Dalam Musik Sunda (2002), namun dalam pemaparannya buku 

tersebut lebih membahas tentang kekuasaan yang telah dimiliki perempuan di luar 

proses menuju ‘kekuasaan’. Sementara dalam analisis yang hendak dijalankan dalam 

kapasitas tulisan ini lebih mencari bukti bahwa objektivitas manusia dalam 

mengonstruksi pelbagai gejala tidak terlepas dari peran serta sesuatu hal yang bersifat 

laten, yaitu relasi dan struktur yang bersifat abstrak yang menstruktur hal-hal lain 

yang lebih konkret, seperti korelasi pertunjukan dalam Cianjuran dengan konsep lain 

yang bersifat ideal di antaranya. Bagaimana hubungan ide9 yang memberikan nilai-

nilai didaktik terhadap masyarakat, atau pencerahan-pencerahan dan tuntunan 

kehidupan yang dituangkan dalam sebuah mitos (kepercayaan) yang mengatur 

                                                           
8
 Di sinilah letak konsepsi simbolisme kacapi indung dan kaitannya dengan gender dalam 

Cianjuran. 
9
 Maksud  ide dalam arti idealisme (Frans Budi Hardiman) 
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beberapa bagian dalam kehidupan manusia dengan yang lebih “kasat mata” atau 

konkret. 

Tugas utama analisis gender adalah memberikan makna, konsepsi, asumsi, 

ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta 

implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih luas (Mansour Fakih, 

1996), Berangkat dari itu, kemungkinan-kemungkinan yang menjadi hipotesis bahwa 

masyarakat Jawa Barat (Sunda) yang mempunyai pemahaman terhadap sebuah proses 

pengarusutamaan gender telah diimplementasikan, setidaknya dalam atau melalui 

praktik seni pertunjukan sebagai kontingensi relasional dengan simbolisme kacapi 

indung yang disimbolkan sebagai perempuan yang sangat dihormati dan mempunyai 

peranan penting. 

Secara periodisasi, perkembangan tembang Sunda Cianjuran mengalami 

perubahan baik secara tekstual maupun kontekstual. Dalam wacana gender, tentu 

tulisan ini hanya akan mencari kemungkinan atas adanya fenomena di mana kaum 

perempuan masuk ke dalam ranah pertunjukan. Beberapa sumber mengatakan 

(termasuk dalam Deni Hermawan [2002]) bahwa: 

…Pada mulanya mamaos dinyanyikan oleh kaum pria, baru pada perempatan pertama abad 

ke-20 mamaos bisa dipelajari oleh kaum wanita.  

(Enip Sukanda dalam Ganjar Kurnia, dkk. 2003 hal 48) 

 

Keluarga kabupatian yang terkenal bersuara baik antara lain dikenal 1. Rd. Natawiredja, 2. 

Rd. Adinegara, 3. Rd. Habib, 4. Rd. Suriakusuma.  

Dengan gambaran tersebut jelaslah kiranya bahwa pada mulanya para juru mamaos itu hanya 

terdiri atas kaum pria saja. 

(Enip Sukanda, 1984) 

 



19 

 

Pada awal mulanya, juru mamaos (penyanyi) adalah kaum pria, namun dalam perkembangan 

selanjutnya, tidak hanya kaum pria, tetapi juga wanita, bahkan setelah munculnya lagu-lagu 

panambih, juru mamaos dari kaum wanita tampak lebih banyak dari pada juru mamos kaum 

pria. 

(Yusuf Wiradiredja, dkk. 2003 hal 11) 

 

…kira-kira pada tahun 1920 M, lagu-lagu tembang itu dilengkapi dengan panambih. Sejak 

itulah tembang Sunda diiringi alat-alat seperti diatas (kacapi, & suling,), dan dilengkapi lagu-

lagu panambih secara mutlak.  

(Atik Sopandi & Enoch Atmadibrata, 1983 hal 38) 

 

Penembang pertama wanita dalam tembang Sunda adalah Raden Siti Sarah dari Cianjur. 

(Enip Sukanda, 1984) 

 

 Masih banyak lagi sumber rujukan yang mengarah kepada hubungan 

transformasi Cianjuran dan kaitannya  dengan perempuan, –terutama Enip Sukanda 

(1984), kelima pernyataan yang dikutip di atas, jika kita lihat dengan cermat, sangat 

eksplisit bahwa ada proses (konsep) pengarusutamaan gender dalam perkembangan 

tembang Sunda Cianjuran, dan jika melihat secara estimasi waktu, peristiwa itu 

terjadi pada awal abad 20 atau sekitar tahun 1900. Sumber yang mengatakan bahwa 

penembang pertama wanita adalah Siti Sarah pun tidak mencantumkan tahun pasti 

terjadinya peristiwa di atas sehingga waktu secara pasti masih bersifat estimasi. 

Dalam observasi ke depan, selain mencari mitologi tentang simbolisme kacapi 

indung secara literal, juga akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat 

tembang Sunda Cianjuran atau beberapa tokoh yang dinilai mempunyai kapabilitas 

dalam memberikan jawaban. Adapun wawancara akan dilakukan dengan random 

system, sehingga dimungkinkan akan mendapat perbedaan dalam mereinterpretasi 

dari beberapa tokoh/masyarakat yang menjadi sumber objek wawancara. Dengan 
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dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian memberikan wacana 

baru terhadap pelbagai konsep penerapan gender di masyarakat. Paradigma ini 

setidaknya memberikan gambaran bahwa persoalan gender adalah persoalan ‘klasik’ 

yang ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Artinya, dalam 

praktik/gunalaksana-nya, pendekatan berperspektif budaya harus disentuh –dengan 

melihat kelokalan dalam arti local genius atau lokal wisdom– lebih mendalam. 

 

B. BATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

Tembang Sunda Cianjuran maupun kacapi dan gender sebagai objek 

penelitian telah dilakukan oleh para ilmuan, mulai dari strata satu, strata dua sampai 

tingkat doktoral, objek kajian tersebut telah melahirkan berpuluh-puluh sarjana, dan 

pascasarjana, namun kebanyakan kajian lebih kepada sudut pandang dan disiplin ilmu 

etnomusikologi, dan musikologi. Mengingat hal itu, penulis mencoba meneliti dari 

segi lainnya. Penulis akan mengkaji dari segi nonmusiknya yaitu dari segi bentuk 

fisiknya, –hanya ekspresi seni grafisnya yang diutamakan. 

Karena seni grafis dalam tembang Sunda Cianjuran pun dapat dikaji dari 

pelbagai unsur, maka kajian ini pun akan dibatasi hanya mengenai simbol atas wujud 

yang bernilai seni, dengan mencari hubungannya dengan gender dalam tembang 

Sunda Cianjuran. 
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Tembang Sunda Cianjuran lahir dan berkembang tidak lepas dari beberapa 

bahan dasar. Menurut Enip Sukanda dalam hasil penelitiannya yang berjudul 

Tembang Sunda Cianjuran: Sekitar Pembentukan Dan Perkembangannya (1984) 

cikal bakal seni mamaos
10
 ditemukan dalam seni beluk, seni pantun, dan beberapa 

kesenian lainnya. Artinya, ketika berbicara simbolisme kacapi indung seutuhnya, 

mitos terhadap makna dari kacapi indung itu sendiri melekat secara utuh dalam 

tembang Sunda Cianjuran atau mamaos, kalaupun ada modifikasi dalam pemaknaan, 

nilai-nilai substansialnya tidak akan jauh berbeda, bahkan –mungkin— sama. 

Dalam penelitian ini, penelusuran akan lebih difokuskan pada simbolisme 

kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran yang berhubungan dengan gender. 

Secara utuh, kacapi yang kini disebut kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran 

telah memiliki makna simbolis tertentu, namun dalam penelitian ini, yang menjadi 

kajian bukanlah simbolisme kacapi indung secara umum, tetapi lebih mengarah 

kepada pencarian jawaban dari pertanyaan “menyimbolkan apa kacapi indung dalam 

Cianjuran?”. Sebagai contoh, secara sederhana, “simbolisme kacapi indung dalam 

Cianjuran”, hampir sama kajian konsepsinya dengan “tabuhan kacapi indung dalam 

Cianjuran”, yang membedakan hanyalah ‘tabuhan’ kacapi dengan ‘penandaan’ 

kacapi. Artinya, meskipun penabuhan kacapi indung tidak hanya digunakan dalam 

Cianjuran, tetapi yang menjadi pokok kajiannya adalah tabuhan kacapi indung dalam 

                                                           
10
 Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pada mula atau dihabitatnya tembang 

Sunda Cianjuran di namai mamaos, maka ketika berbicara tentang mamos berarti berbicara tembang 

Sunda Cianjuran dalam arti yang sama. 
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Cianjuran, dengan demikian tidak perlu diungkapkan secara eksplisit dan mendalam 

perihal tabuhan kacapi indung secara umum diluar konteks Cianjuran, begitupun 

dalam kajian ini yang menganalisis simbolisme kacapi indung dalam Cianjuran, 

meskipun simbolisme kacapi indung eksis selain pada kesenian Cianjuran, hal itu 

tidak menjadikan penelitian ini mengarah kepada kajian simbolisme kacapi indung 

secara umum dan menyeluruh di luar konteks Cianjuran secara subtil dan mendalam, 

karena penelitian ini lebih memfokus pada simbolisme kacapi indung dalam 

Cianjuran, kecuali analisis komparatif. Meskipun demikian, simbolisme kacapi 

indung secara umum pun akan dibahas, tetapi dengan bobot yang ringan dan tidak 

terlalu subtil. 

Dari beberapa premis interpretasi tentang simbolisme kacapi indung yang 

diakumulasi menjadi konklusi, akan dicari titik konvergensi antara estimasi, asumsi 

awal dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat tembang Sunda Cianjuran 

sebagaimana sebelumnya –lebih lanjut dan lengkap– telah ditulis oleh Deni 

Hermawan (2002). 

Seperti telah di katakan diatas, pembahasan tentang gender dalam tembang 

Sunda Cianjuran sebelumnya telah dilakukan oleh Deni Hermawan (2002) dengan 

eksplisit dan kompleks, dalam bukunya Etnomusikologi (2002) beliau membahas 

tentang gender dengan judul; “Jender Dalam Mitologi, Simbolisme Dan Pertunjukan 

Tembang Sunda Cianjuran: Peran Instrumen dan Penembang Wanita”, isi dalam 

tulisan tersebut menjelaskan secara eksplisit fenomena kekuasaan perempuan sebagai 
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penembang dalam tembang Sunda Cianjuran, dan dalam identifikasi masalah tulisan 

penelitian ini, fenomena itu menjadi fokus pembahasan dan kaitannya dengan 

simbolisme kacapi indung. Yang membedakan tulisan beliau (Deni Hermawan) 

dengan tulisan penelitian ini, analisis bukanlah pada hasil atau adanya perempuan 

sebagai pemegang kekuasaan, tapi proses pengonstruksian masyarakat tembang 

Sunda Cianjuran terhadap perempuan dalam konsep pengarusutamaan gender, yang 

lebih objektif, yang melihat semua itu sebagai relasi yang koheren dengan 

simbolisme kacapi indung yang mempunyai pemaknaan terhadap konsep perempuan 

yang dihormati yang terintegrasi ke dalam struktur kesatuan Cianjuran itu sendiri. 

Seperti analogi yang dilakukan Lévi-Strauss misalnya, fenomena pengonstruksian 

masyarakat dalam sistem yang dikatakan universal, yaitu pada larangan incest dengan 

relasi dongeng Oidipus kompleks, yang berimplikasi terhadap terbentuknya 

masyarakat itu sendiri. Begitupun dalam tembang Sunda Cianjuran, simbolisme 

kacapi indung yang mempunyai makna tentang perempuan yang dihormati dan 

memiliki kedudukan penting, dengan pengonstruksian perempuan dalam Cianjuran 

sebagai penembang, yang mempunyai implikasi terhadap terbentuknya pencitraan 

penembang perempuan yang mempunyai kekuasaan.  

Berkaitan dengan signifikasi kacapi indung sebagai personifikasi dari 

perempuan yang dioposisikan dengan laki-laki, hal ini perlu ditekankan kembali 

bahwa dalam konsep strukturalisme, Lévi-Strauss (1963:79) pernah mengatakan 

bahwa “ada suatu korelasi antara hal-hal tertentu, pada tatanan tertentu” (dalam 
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Ahimsa Putra, 2005:27). Artinya, jika perempuan (yang feminin) dianalogikan pada 

kacapi dalam tatanan simbolik, berarti yang maskulin (laki-laki) pun dalam tatanan 

simbolik, dan itu merupakan tugas peneliti untuk menemukan dan menentukan 

keberadaan korelasi yang dimaksud. 

Dalam konsep gender Deni Hermawan (2002:37-56), di bahas bahwa salah 

satu kekuasaan gender itu dibuktikan dengan adanya dominasi penembang 

perempuan dalam penampilan fotonya di dalam sampul kaset, dan kepatuhan pemain 

kacapi (yang biasanya laki-laki) terhadap komando penembang (perempuan) dan 

lainnya. Sedikit yang membedakan analisis beliau dengan analisis yang dilakukan 

dalam kapasitas tulisan ini adalah, penelitian ini menitikberatkan pencarian pada 

proses dan hubungan “penempatan perempuan menuju ‘tahtanya’ sebagai 

penembang”. 

Setelah melihat peristiwa di atas, konklusi dari fenomena itu adalah bukan 

konstruksi atas keperempuanannya, tapi jauh sebelum itu bahwa perempuan 

mendapat kekuasaan karena dia menduduki sebuah kekuasaan sebagai penembang 

(vokalis). Studi kasus tentang penempatan foto penembang dalam sampul kaset dapat 

dianalogikan kepada fenomena lain yang sama, di mana pada umumnya yang menjadi 

foto sampul halaman (kaset) pasti seorang vokalis yang tentu saja dalam tembang 

Sunda Cianjuran adalah penembang
11
. Dari bukti tersebut maka yang menjadi fokus 

                                                           
11
 Apalagi dalam konsep gender yang bertujuan mengonstruksi pemahaman laki-laki dan 

perempuan sejajar, jadi lebih bijak jika melihat fenomena tersebut dari segi kapabilitas 
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pembahasan adalah korelasi antara simbolisme kacapi indung dengan fenomena 

perempuan menjadi penembang. Dari beberapa persoalan tersebut, beberapa 

permasalahan akan coba dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana simbolisme kacapi indung dalam tembang sunda cianjuran? 

2. Bagaimana relasi simbolisme kacapi indung dengan penembang (gender)? 

3. Bagaimana peranan dan kedudukan penembang dalam Cianjuran? 

4. Bagaimana proses pengarusutamaan gender dalam Cianjuran itu terjadi? 

 

C. LANDASAN TEORI 

Para eksponen strukturalisme awal (terutama Lévi-Strauss) mempercayai 

bahwa subjektivitas manusia tidaklah seotonom seperti yang dibayangkan J.P Sartre 

bahwa “eksistensi manusia melebihi esensi sehingga sebagai subjek, manusia bebas 

total” (H. Dwi Kristanto, 2005). Dengan demikian, jika perempuan menjadi 

penembang dianalisis berdasarkan eksistensialisme Sartre, maka semua kondisi 

tersebut benar-benar atas kehendak perempuan yang bebas total (otonom) 

menentukan dan mengonstruksi dirinya. Berbeda dengan konsep eksistensialisme 

tersebut, para strukturalisme memandang bahwa terdapat keteraturan yang 

“terstruktur”, tersembunyi “di dalam” dan menjadi sistem. Seperti halnya larangan 

insest yang menyebabkan terjadinya pertukaran wanita dalam suatu kelompok yang 

mempunyai implikasi terhadap terbentuknya masyarakat yang lebih luas, dengan 
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adanya larangan insect terbentuklah “masyarakat”, karena disitu terjadi komunikasi 

antarkelompok melalui sarana wanita-wanitanya, larangan insect merupakan larangan 

dasar dalam masyarakat –manusia
12
, tetapi perlu ditegaskan bahwa dalam kutipan ini 

yang menjadi konsep bukanlah pembahasan “wanita” sebagai objek-nya, tapi 

subjeknya yang dalam hal ini adalah insect (sebagai sistem), karena dalam 

perkembangannya konsep tersebut banyak dikritisi oleh beberapa pemikir lainnya 

yang mengatakan konsep tersebut bias gender. 

Begitupun pada masyarakat tembang Sunda Cianjuran, pengonstruksian 

perempuan menjadi penembang dalam pandangan strukturalisme adalah unconscious 

(diluar kesadaran/tidak disadari) kolektif, pengonstruksian tersebut sebagai implikasi 

dari struktur terdalam yang menjadi sistem. Sistem dan struktur tersebut berada pada 

tatanan abstrak dalam pikiran manusia seperti: penyimbolan kacapi indung dalam 

tembang Sunda Cianjuran yang mencitrakan perempuan berkedudukan tinggi, penting 

dan dihormati –sebagai manifestasi dari Dewi Sri, Sunan Ambu dan sebagainya.  

Latar belakang kebudayaan masyarakat Sunda masa silam yang diyakini 

sebagai masyarakat agraris yang mengonstruksi terciptanya upacara-upacara 

penghormatan terhadap dewi padi, yang mana padi dipercayai masyarakat sebagai 

penjelmaan dari seorang dewi yang cantik jelita yang oleh masyarakat Priangan 

dinamai Nyi Pohaci Sanghiang Sri Dangdayang Terusnawati (Enip Sukanda, 1996), 

sehingga masyarakat Sunda sangat menghormati sekali sosok perempuan. Bagaimana 

                                                           
12
 Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam pengantarnya untuk buku karya Oktavio Paz yang 

berjudul Lévi-Strauss: Empu Antropologi Struktural. (1997). 
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hubungan antara mitologi kacapi indung yang diidentikkan perempuan dengan 

instrumen dalam tembang Sunda Cianjuran tentu saja bersifat arbitrer (sewenang-

wenang)
13
, sebagai konsep pertandaan (signification) dalam Strukturalisme, di mana 

kacapi indung sebagai penanda (signifer) dan perempuan sebagai sosok –feminin— 

yang harus dihormati dan ‘dipuja’ adalah petanda/tinanda (signified). 

Kacapi indung, diasosiasikan oleh masyarakat tembang Sunda Cianjuran 

sebagai seorang wanita, dan suling menurut Apung SW dan Tatang Soebari dikatakan 

sebagai laki-laki yang mempunyai sifat kemaskulinan14, hal itu mengeksplisitkan 

konsep oposisi biner yaitu: lelaki sebagai oposisi/pasangan dari perempuan/wanita 

yang diasosiasikan pada kacapi. Menurut Zanten (1987: 99) Pemain kacapi indung 

menganggap kacapi sebagai “istrinya” yang harus dijaga dengan penuh perhatian, 

ketika pemain kacapi tersebut membuka kain penutup kacapi, ia boleh dikatakan akan 

“mengawini”
15
 alat musik tersebut, mengangkatnya ke dalam kehidupan untuk 

menciptakan bunyi musikalnya (dalam Deni Hermawan, 2002: 43). Oposisi yang 

dilakukan Zanten bukanlah mengarah pada simbolisme kacapi indung sebagai 

perempuan dan laki-laki (pemain kacapi) menjadi dan/atau sebagai oposisi binernya, 

karena sebagaimana lévi-strauss sampaikan: dalam menentukan hubungan tersebut 

kita harus menentukan “dalam hal apa dan dalam tingkatan apa relasi itu berada”. 

                                                           
13
 Konsep arbitrer dalam konteks ini bisa dikatakan tidak relevan dalam signifikasi kacapi 

dengan perempuan, kalau pun sewenang-wenang, hal itu hanya dalam tingkatan analisa bahasa.  
14
 Dalam wawancara singkat dengan Tatang Soebari pada tgl 16 juli 2007 di lt 3 gd. Jurusan 

karawitan STSI Bandung di Bandung pukul 10.00 s.d 12.00. dan wawancara singkat dengan Apung 

SW pada tanggal 26 juli 2007, bertempat dirumah Apung SW (Banjaran). 
15
 Dalam arti menyatukan rasa antara kacapi sebagai alat yang dimainkan dengan pemain 

kacapi sebagai yang memainkan.  
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Artinya, jika kacapi sebagai instrumen dianalogikan sebagai perempuan, maka dalam 

mencari relasinya tentu saja harus dalam tingkatan instrumen juga yang dalam hal ini 

suling menjadi jawabannya. Masih banyak lagi pertandaan lain yang mengarah pada 

konsep perempuan pada kacapi, khususnya kacapi indung. Dalam pertunjukan 

Cianjuran yang lebih konkret, kacapi indung memiliki makna struktural, yaitu 

penamaan kacapi indung yang sejalan dengan adanya kacapi rincik atau kacapi anak 

dan perempuan masuk ke dalam bagian pertunjukan dan menempati posisi sebagai 

penembang. Fenomena tersebut dalam pandangan strukturalisme tidak dilihat sebagai 

proses kausalitas tapi sebagai struktur lain yang eksis secara harmoni terkait dengan 

hubungan lain yang sejalan.  

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Tulisan ini disusun kedalam enam bab, diantaranya:  

BAB I PENDAHULUAN: bab ini merupakan kerangka pengajuan penelitian yang 

sebelumnya terdapat beberapa ide/gagasan untuk meneliti suatu objek penelitian. 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang: 1. Latar Belakang Masalah, 2. Batasan Dan 

Perumusan Masalah, 3. Landasan Teori, dan 4. Sitematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: isi dari bab II lebih kepada pemaparan tentang 

sumber yang menjadi acuan berupa buku-buku atau karya tulis.  
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BAB III TENTANG TUJUAN DAN MANFAAT: bab ini mengungkapkan 

motivasi dari penelitian serta manfaat yang hendak di capai.  

BAB IV TENTANG METODE PENELITIAN: akan dipaparkan mengenai 

metodologi dan teknis penelitian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN: dalam bab ini akan dipaparkan: A. Sekilas 

Tentang Jawa Barat, B. Sekilas Tentang Kabupaten Cianjur, C. Tembang Sunda 

Cianjuran, yang di dalamnya terdapat: 1) Pengertian Umum, 2) Bahan Dasar 

Tembang Sunda Cianjuran, dengan point-point: a. Beluk, b. Tembang Rancag Buhun, 

c. Pantun, d. Seni Degung, dan e. Seni Wayang. Kemudian, dalam point tembang 

Sunda Cianjuran akan dibahas mengenai: 3) instrumen tembang Sunda Cianjuran 

yang memuat: a. Kacapi Indung, b. Kacapi Rincik, c. Suling, d. Rebab. Selain dari 

pada itu, juga akan dibahas mengenai: point 4) Penembang Dalam Tembang Sunda 

Cianjuran dan D. Konsep gender. Kemudian akan dibahas pula mengenai judul 

penelitian, yang didalamnya akan dibahas mengenai arti judul, berkenaan dengan 

simbolisme kacapi indung dan konsep gender beserta analisis struktural dan 

pengarusutamaan gender, yang termuat ke dalam: A. Pengertian Umum, dengan isi 

yang terkandung di dalamnya: 1) Simbolisme, 2) Kacapi Indung, 3) Analisis 

Struktural, 4) Pengarusutamaan Gender. Lalu selanjutnya mengenai B. Simbolisme 

Kacapi Indung, yang dianalisis dengan menggunakan kajian semiotik dan asumsi 

strukturalisme, maka akan dibahas mengenai: 1. Wadah (form) dan isi (content), 2. 

Penanda (signifier) dan petanda/tinanda (signified), 3. Denotasi dan konotasi, 4. 
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Metafor dan metonimi, 5. Pragmatik. Karena yang dilihat dalam kajian ini adalah 

tentang relasi, maka akan dibahas pula kajian tentang: C. Relasi Simbolisme Kacapi 

Indung Dengan Penembang Dalam Tembang Sunda Cianjuran, D. Gender Dalam 

Tembang Sunda Cianjuran, E. Konsep (Proses) Pengarusutamaan Gender Dalam 

Tembang Sunda Cianjuran. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN: akan mengangkat: A. Kesimpulan, dan B. 

Saran –dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. 



31 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TENTANG TEMBANG SUNDA CIANJURAN 

Sebagaimana determinasi evolusi yang ada dalam setiap kehidupan, dalam 

tembang Sunda Cianjuran pun perubahan-perubahan itu terjadi sejalan dengan 

transformasi dan perubahan lain yang berada dalam tatanan yang berbeda, keberadaan 

tembang Sunda Cianjuran di kalangan Pendopo tentu saja berbeda dengan tembang 

Sunda Cianjuran yang hidup populer di kalangan masyarakat luas. Namun demikian, 

hal itu tidak menjadikan dua jenis Cianjuran yang berbeda, tetapi lebih kepada 

transformasi masyarakat yang berimplikasi pada perubahan kesenian itu sendiri. Enip 

Sukanda (1984), telah meluangkan banyak waktu untuk melihat pelbagai persoalan 

yang ada dalam tembang Sunda Cianjuran, persoalan-persoalan tersebut dituangkan 

ke dalam buku yang berjudul: Tembang Sunda Cianjuran: sekitar pembentukkan dan 

perkembangan (1984). Bisa dikatakan buku tersebut merupakan sumber literasi 

tersubtil –meskipun tidak menjadi yang tersempurna— dalam membahas tembang 

Sunda Cianjuran, hal itu bisa dilihat dari beberapa literatur yang membahas tentang 

Cianjuran, dalam beberapa tulisan yang membahas tembang Sunda Cianjuran, hasil 

penelitian Enip Sukanda selalu ada dan dijadikan sumber rujukan, bahkan dalam 

buku karya Deni Hermawan (baik dalam skripsi maupun makalah-makalahnya) buku 

ini menjadi sumber rujukan yang kerap kali dicantumkan. 
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Tulisan hasil penelitian Enip Sukanda (1984) ini, memaparkan keberadaan 

tembang Sunda Cianjuran secara deskriptif analis dengan bobot yang kompleks dan 

subtil, meskipun ia tidak bermaksud dan merasa menulis sejarah tentang Cianjuran, 

namun jelas sekali bahwa apa yang ia kerjakan telah menyentuh kajian sejarah yang 

sangat informatif. 

Masyarakat Sunda cukup akrab dengan instrumen yang ada dalam Cianjuran, 

terutama kacapi dan suling. Khususnya kacapi indung, kacapi ini pada mulanya 

disebut kacapi pantun, karena memang penggunaannya untuk kesenian pantun. 

Dalam abad tertentu kacapi ini diadopsi oleh Dalem Pancaniti bersama para seniman 

guna membuat kreasi kesenian Cianjuran. Kaitan dan jenis-jenis kacapi yang ada di 

Sunda telah ditulis secara rinci oleh Enip Sukanda dalam bukunya yang berudul: 

Kacapi Sunda (1996). Dalam buku yang lebih spesifik mengenai kacapi ini pun 

penting untuk dijadikan referensi, apalagi melihat kepentingan penelitian tentang 

kacapi indung. Dalam buku ini dijelaskan dan dipaparkan secara deskriptif fungsi 

kacapi dalam berbagai konteks kesenian. 

Pembahasan tentang fungsi kacapi dalam Cianjuran dipaparkan pula dalam 

buku Kacapi Sunda tersebut. Pada bab-bab awal jarang sekali ia menyebutkan 

penamaan kacapi indung, baru ketika memasuki pembahasan Cianjuran dalam 

konteks perkembangan ia pun mencantumkan penyebutan indung untuk kacapi yang 

pada mulanya sering disebut kacapi gelung atau kacapi parahu. Hal itu disebabkan 

karena pada penyebutkan kacapi indung dalam Cianjuran sesuai dengan beberapa 
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implikasi yang saling berhubungan, penamaan kacapi indung dalam Cianjuran 

ternyata baru disebutkan ketika ada penambahan kacapi rincik dan masuknya 

penembang perempuan dengan lagu-lagu ekstra (Enip Sukanda 1996:54). Dan 

penamaan kacapi indung dalam konteks Cianjuran inilah yang menjadi kajian utama 

perihal simbolisme kacapi indung.  

Sebagaimana disebutkan bahwa pantun merupakan salah satu kesenian yang 

menjadi bagian dari cikal-bakal terbentuknya Cianjuran, atau paling tidak 

mempengaruhi terbentuknya Cianjuran, simbolisme kacapi indung dalam pantun 

ternyata memuat permasalahan laki-laki dan perempuan pula, dalam buku yang 

berjudul “Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir Pantun Sunda” (2003) karya 

Jakob Sumardjo memuat permasalah itu. Beberapa point dalam buku ini berisi 

tentang reinterpretasi seorang Jakob Soemardjo terhadap simbol-simbol yang ada 

dalam pantun itu sendiri. Dalam bab II pada buku Jakob Sumardjo tersebut, terdapat 

suatu bahasan tentang kacapi indung yang  lebih mendalam yang menyatakan bahwa:  

perempuan atau ibu masuk kedalam klasifikasi dunia atas bersama uranis, kepala, 

langit, dewa, hyang, lakon, esensi, protagonis, noumena, dan sakral. Sementara laki-

laki dan atau ayah dikelompokkan pada klasifikasi dunia bawah besama khtonis, ekor, 

bumi, manusia, penonton, substansi, antagonis, fenomena, dan profane. Inti dari 

interpretasi terhadap kacapi indung tersebut adalah bahwa perempuan, di dalam 

simbolisme kacapi indung memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau terhormat. 
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Pembahasan tersebut sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang hendak 

dikerjakan dalam penelitian ini. 

 

B. SEKILAS TENTANG STRUKTURALISME 

Eksistensi perempuan dalam tatanan simbolik begitu erat dalam simbolisme 

kacapi indung, hal itu sesuai dengan nilai-nilai simbolik yang selalu ditampilkan 

dalam mitos-mitos orang Sunda. Rupanya permasalahan gender pun bisa diangkat 

dari permasalahan simbolik dan filologi. Deni Hermawan (2002), mengatakan bahwa 

kedudukan perempuan dalam tembang Sunda Cianjuran cukup tinggi, bila 

dibandingkan dengan pemain lain. Dalam buku yang berjudul “Etnomusikologi: 

Beberapa Permasalahan Dalam Musik Sunda” dengan pembahasan pada kajian yang 

berjudul “Jender Dalam Mitologi, Simbolisme, dan Pertunjukan Tembang Sunda 

Cianjuran: Peranan Instrumen dan Penembang Wanita” tersebut terdapat pembahasan 

yang secara khusus membahas persoalan gender dan simbolisme kacapi indung. Buku 

ini merupakan acuan penting dalam menganalisis fenomena gender dalam tembang 

sunda Cianjuran, baik itu yang berkenaan dengan penembang, kacapi indung, 

simbolisme, dan mitos, bahkan fenomena gender itu sendiri. 

 Simbolisme kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran, tidaklah berdiri 

sendiri, makna simbolisme kacapi indung akan ditemukan apabila makna-makna lain 

dalam pertautannya ditemukan, pertautan tersebut adalah relasi dari pemaknaan 
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antarsesuatu atau antarhal. Levi-Strauss (1978), mendapatkan makna dari mitos “si 

anak kembar” dengan melihat relasi pada mitos lain yaitu, mitos “bibir sumbing” dan 

kelahiran sungsang (kaki keluar pertama), kelak sistem pemikiran yang lebih 

mementingkan hubungan antarhal atau sesuatu ketimbang hal ikhwal itu sendiri ini, 

disebut “Strukturalisme” (Lévi-Strauss: Mitos dan Makna [1978]). Paradigma 

strukturalisme berserta metodologi struktural tertuang dalam buku yang berjudul 

Strukturalisme Lévi-Strauss: Mitos Dan Karya Sastra, karya Heddy Shri Ahimsa-

Putra (2001), buku tersebut menjadi sumber acuan dalam penerapan metodologi 

pembedahan permasalahan, dalam buku ini kajian strukturalisme diterapkan dalam 

menganalisa mitos-mitos yang ada dibeberapa suku bangsa di dunia oleh Lévi-Strauss 

serta dalam menganalisis mitos-mitos suku bajo oleh Ahimsa-Putra. Kontribusi buku 

lebih terfokus pada sumber rujukan pendekatan yang digunakan yaitu strukturalisme, 

terutama asumsi-asumsinya. Dalam buku ini dijelaskan tentang beberapa pemikiran 

penting strukturalisme awal yang dipelopori dan dikembangkan oleh Ferdinand de 

Saussure dan di kemudian hari digunakan oleh para eksponen paskastrukturalisme 

dan postmodernisme. 

Dalam buku tersebut Ahimsa-Putra menjelaskan beberapa pemikiran Sausure 

tentang: penanda (signifier) dan tinanda (signified), wadah (form) dan isi (content), 

bahasa (langue) dan tuturan (parole), sinkroni dan diakroni, sintagmatik dan 

paradigmatik. Dalam konteks tembang Sunda Cianjuran, sering kita mendapatkan 

bahwa kacapi indung adalah personifikasi dari perempuan, dan oposisinya adalah 
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pemain kacapi yang notabene laki-laki, hal itu keliru. Dalam strukturalisme memang 

dikenal konsep oposisi, namun seperti apa yang dikatakan Levi-Strauss hubungan itu 

ada dalam tingkat tertentu dan dalam hal tertentu” (Ahimsa Putra, 2005), artinya jika 

kacapi indung dianalogikan sebagai perempuan, maka laki-laki sebagai oposisi harus 

pula berada dalam tatanan simbolik, dan jika demikian, adalah suling yang menjadi 

oposisi kacapi dalam tatanan simbolik, jika hal tersebut dikaji dengan paradigma 

strukturalisme. Namun dalam analisis yang sama (struktur bahasa), Yasraf Amir 

Piliang dalam “Hipersemiotika: Tafsir Culture Studies Atas Matinya Makna” 

mengangkat sebuah konsep penandaan C.S Morris tentang sintaktik, semantik dan 

pragmatik. Sintaktik yang berkaitan dengan studi mengenai tanda itu sendiri secara 

individu maupun kombinasinya, Semantik adalah studi mengenai relasi antara tanda 

dan signifikasi atau maknanya, dan Pragmatik adalah studi mengenai antara tanda 

dan penggunaannya (interpreter) khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda 

secara konkret dalam berbagai peristiwa (discourse) serta efek atau dampaknya 

terhadap pengguna (Yasraf Amir Piliang, 2003:256-257). 

Permasalah gender pada tingkatan simbolik eksis dalam tembang Sunda 

Cianjuran. Tapi bukan berarti tidak dalam persoalan sosial. Seperti dituliskan Deni  

Hermawan (2002: 37-56), kedudukan dalam pertunjukan juga menentukan 

pembayaran honorarim pemain, dan tentu saja hal tersebut berimplikasi pada strata 

sosial. Dalam kasus lain Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisa 

Gender dan Transformasi Sosial (1997) membahas permasalah gender secara 
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lengkap, konklusi dari pembahasan yang diangkat beliau adalah bahwa perempuan 

secara dominan mendapatkan perlakuan ketidakadilan gender, seperti: subbordinasi, 

stereotip, dan segala sesuatu yang dianggap bias gender (inequellity gender) di 

paparkan sedemikian rupa dalam buku tersebut, dalam penelitian kedepan buku ini 

akan dijadikan bahan refleksi atas pelbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan 

tembang Sunda Cianjuran.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk membuka dan 

memaparkan peristiwa penyimbolan kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran 

yang mempunyai relasi (kontingensi) dengan keberadaan penembang perempuan, 

juga untuk mengungkap bahwa konsep pengarusutamaan gender itu telah ada dan 

berkembang dalam ranah kebudayaan, khususnya di Jawa Barat yang lebih spesifik di 

dalam seni pertunjukan tembang Sunda Cianjuran yang disimbolkan melalui 

simbolisasi kacapi indung pada tatanan abstrak dan penembang perempuan dalam 

tatanan konkret. 

Paradigma yang terjadi dalam tembang Sunda Cianjuran, tentang 

pengonstruksian kaum perempuan menduduki kekuasaan dalam pertunjukan 

memberikan kontribusi yang secara implisit diharapkan dapat 2. mengonstruksi 

khasanah berfikir kaum perempuan untuk lebih progres dalam kancahnya di pelbagai 

bidang. Semua itu dianalisis secara objektif berdasarkan atas adanya ‘struktur laten’
16
 

dalam masyarakat Jawa Barat tentang mitologi
17
 kacapi indung yang mempunyai 

implikasi terhadap proses lain yang lebih konkret di masyarakat. 

                                                           
16
 Menurut para strukturalis bahwa yang mengatur manusia diantaranya mitos. (Gui do Carmo 

da Silva, 2005) atau kemampuan menstruktur secara otomatis yang nirsadar. 
17
 Dalam arti ide-ide yang terkandung yang melekat pada kacapi indung 
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Lebih khususnya dalam dunia karawitan, 3. wacana yang bersifat aktual, 

dalam arti kontribusi dunia karawitan dalam menjawab pelbagai permasalahan yang 

tengah berkembang mempunyai bobot atau setidaknya dapat diperhitungkan. 

Sebagaimana dalam konsep penerapan pengarusutamaan gender yang disebutkan oleh 

kementerian negara pemberdayaan perempuan, dalam point utama tentang pluralitas 

yaitu; “menerima keragaman budaya, agama, dan adat istiadat, karena bangsa 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan 

adat-istiadat merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam 

pengarusutamaan gender, tanpa harus mempertentangkan keragaman”. Artinya, 

ketika berbicara tentang gender dalam satu wilayah, maka hal yang paling pertama di 

analisis dan dicari adalah “bagaimana masyarakat setempat memahami atau 

menjawab persoalan gender dari sudut pandang kelokalannya”, sehingga yang 

menjadi dasar pemikiran sebelum kepada konsep universal adalah local 

genius/wisdom-nya terlebih dahulu, besar harapan penulis terhadap wacana yang akan 

dicoba diangkat dalam penelitian ini mampu menjadi sampel atas apa yang 

dikemukakan sehingga dunia karawitan bisa eksis di dunia epistemologi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan (secara epistemologis) semakin kompleks 

dan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih ‘sempurna’ dan praksis, sehingga 

membuat pilihan dalam menentukan metode penelitian lebih variatif, seperti halnya 

perjalanan dan perkembangan fungsionalisme dan sutukturalisme, dari 

Fungsionalisme, fungsionalisme struktural, Strukturalisme sampai paska-

strukturalisme (postrukturalisme) dan kelahiran semiotika dari para eksponen neo-

strukturalis. Meskipun aliran-aliran baru bermunculan, namun hal itu bukan berarti 

subversif terhadap aliran pendahulunya secara dekonstruktif, di dalam diskursus 

tertentu aliran pemikiran terdahulu masih mempunyai relevansi terhadap fenomena 

yang terjadi. Maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis struktural
18
 –semiotik— dengan sistem studi lapangan (field studies) dan 

studi literatur. 

Dalam teknik studi lapangan, studi akan lebih menitikberatkan pada 

pembuktian dari beberapa diktum dan –yang dianggap– premis minor untuk 

mendapat data sebagai bukti relevansi dengan kenyataan yang ada di lapangan, 

sehingga premis minor itu dapat menjadi premis mayor. Hal itu berupa pencarian 

pada kenyataan saat ini. Pencarian akan difokuskan pada: “benarkah masyarakat 

                                                           
18
 Lebih tepatnya penerapan asumsi strukturalisme, karena metodologi dan atau analisis 

strukturalisme belum begitu popular pada penggunaan analisa dalam intensitas skripsi.  
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tembang Sunda Cianjuran memiliki mitologi terhadap kacapi indung yang ada 

hubungannya dengan sosok ibu/wanita/perempuan/, dan benarkah dalam 

pertunjukannya perempuan yang notabene sebagai penembang mempunyai kekuasaan 

yang lebih dibanding yang lain (laki-laki), begitupun dalam relasi kehidupan sosial?”. 

Semua pembuktian itu akan dilakukan dengan cara wawancara, apresiasi, dan studi 

pustaka. 

Sementara studi literatur lebih bersifat observasi pustaka, atau mencari 

sumber-sumber tertulis, baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk lain, yang 

selanjutnya diolah untuk menggabungkan konvergensi dari kesemua bahan tersebut 

dan menyimpulkannya. Beberapa kesulitan dalam studi ini di antaranya; kebanyakan 

sumber yang bersifat historis terdapat di luar dan berbahasa asing, terutama bahasa 

Belanda (jika melihat sumber rujukan yang bersifat sekunder dalam bab ini). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Isi dari bab V dalam penelitian ini akan memaparkan garis besar tentang 

Kabupaten Cianjur yang memiliki kesenian tembang Sunda Cianjuran yang letak 

administratifnya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, juga tentang isi dan 

pembahasan judul penelitian. Untuk mendapatkan data terbaru, deskripsi yang 

dimunculkan berkaitan dengan sumber atau data tentang Kabupaten Cianjur dan 

Provinsi Jawa Barat pada bab ini lebih banyak mengacu pada sumber resmi yang 

dikeluarkan pemerintahan terkait, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten. Untuk 

tingkat provinsi data-data diperoleh dari website khusus yang dipublikasikan 

pemerintahan provinsi Jawa Barat dengan alamat situs: 

http://www.jabar.go.id/jabar/public/77193/menu.htm#top yang diambil pada 29 

september 2007 pkl 10:42, sedangkan data yang berkaitan dengan Kabupaten Cianjur 

diambil langsung dari sumber data internet dengan alamat website: 

www.Cianjur.go.id yang diambil pada 17 agustus 2007 pkl 01.46, ditambah dengan 

data-data tentang Cianjur dalam perspektif pariwisata yang khusus dipublikasikan 

oleh salah satu hotel yang terletak di kawasan Kabupaten Cianjur dengan alamat 

website: www.hotelsanggabuana.com yang diambil pada tanggal dan bulan yang 

sama pada jam yang berbeda yaitu pkl: 01.57. 
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A. SEKILAS JAWA BARAT 

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan 

Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). 

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama kurang lebih 50 tahun sejak 

pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, 

yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota 

Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak 

perubahan, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan. 

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam 

dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat 

diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan 

Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir, dan Laut serta 

Sumber Daya Perekonomian. 

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu 

Gubernur tetap 5 wilayah tediri dari: 20 Kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 

jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang 

dari enam daerah menjadi empat, karena Kota Depok pada tahun 1999 berubah status 

menjadi kota otonom. 

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka 

Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan 

menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi: Kabupaten Serang, Kabupaten 
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Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. 

(www.jabar.go.id/jabar/public/77193/menu.htm#top).  

Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 16 

Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa 

dan 609 Kelurahan (www.jabar.go.id/jabar/public/77193/menu.htm#top). 

 

B. SEKILAS TENTANG KABUPATEN CIANJUR 

Sampai saai ini Kabupaten Cianjur masih menjadi bagian dari provinsi Jawa 

Barat. Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah 3.432,96 Km2 dengan jumlah 

penduduk 2.079.306 jiwa dan rata-rata kepadatan mencapai 606 jiwa/Km
2
 

(www.jabar.go.id/jabar/public/77193/menu.htm#top), data lain menunjukkan Jumlah 

penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 

berjumlah 1.931.840 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,23 %, terdiri dari : 

Penduduk Laki-laki sebanyak 982.164 jiwa.  

Penduduk Perempuan sebanyak 949.676 jiwa.  

Dengan kepadatan penduduk tidak merata : 

63,90 % di wilayah utara dengan luas wilayah 30,78 %  

19,19 % di wilayah tengah dengan luas wilayah 28,25 %  

17,12 % di wilayah selatan dengan luas wilayah 40,70 %  

Kecamatan yang jumlah penduduknya terbesar adalah Kecamatan Pacet 

sebanyak 170.224 jiwa dan Kecamatan Cianjur sebanyak 140.374 jiwa. Kecamatan 

lainnya yang jumlah penduduknya di atas 100.000 jiwa adalah Kecamatan Cibeber 
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(105.0204 jiwa), Kecamatan Warungkondang (101.580 jiwa) dan Kecamatan 

Karangtengah (123.158 jiwa). Kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil adalah 

Kecamatan Naringgul sebanyak 41.235 jiwa. Kecamatan lainnya yang jumlah 

penduduknya antara 40.000 - 50.000 jiwa adalah Kecamatan Sindangbarang, 

Takokak, dan Sukanagara.  

Penduduk Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang religius 

dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 98 %, 

sedangkan penduduk nonmuslim mencapai 2 %, dengan rincian sebagai berikut :  

Penduduk bergama Islam = 1.893.203 orang (98 %)%  

Penduduk beragama Kristen = 32.841 orang (1,7 %)  

Penduduk beragama Budha dan Hindu = 5.796 orang ( 0,3 %)  

Tingkat Partisipasi Usia Sekolah adalah sebagai berikut :  

Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2000 mencapai 84,52 %  

Angka Pastisipasi Kasar SMTP mencapai 38,50 %  

Angka Partisipasi Kasar SMTA mencapai 11,98 %  

Indikasi adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari :  

Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini mencapai 373 per 100.000 kelahiran, turun dari 

keadaan tahun-tahun sebelumnya sebesar 420 per 100.000 kelahiran.  

Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 62,00 per 1.000 kelahiran hidup, turun dari 

keadaan tahun-tahun sebelumnya sebesar 65,38 per 1.000 kelahiran hidup.  

Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai rata-rata 66,45 tahun, naik dari keadaan 

tahun-tahun sebelumnya sebesar 62 tahun (www.Cianjur.go.id).  
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Sejarah Kabupaten Cianjur sangat sedikit diketahui, akan tetapi menurut 

cerita-cerita dari orang tua, daerah Kabupaten Cianjur dahulunya adalah termasuk ke 

dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan 

masyarakat Cianjur yang sama dengan masyarakat pada zaman kerajaan Pajajaran 

yang banyak mengenal kebudayaan Hindu (www.hotelsanggabuana.com) 

Asal usul Kabupaten Cianjur diketahui setelah masuk pengaruh Islam ke 

Cianjur dari Kesultanan Banten kira-kira abad XV. Bupati pertama Cianjur bernama 

Wiratanu I yang memerintah kira-kira abad XVII berpusat di Cikundul-Cikalong 

Kulon 20 km sebelah utara Kabupaten Cianjur sekarang. Kemudian dipindahkan oleh 

Bupati Wiratanu II ke tepi sungai dan jalan raya yang telah dibuat oleh Daendels 

antara Anyer - Panarukan yaitu Kota Cianjur sekarang 

(www.hotelsanggabuana.com). 

Secara Geografis, Kabupaten Cianjur terletak pada 106. 25
o
 -107. 25

o
 Bujur 

Timur dan 6.21
o
 - 7.32

o
 Lintang Selatan dengan batas-batas administratif: Sebelah 

Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. 

Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Luas wilayah Kabupaten Cianjur +/- 

3.501,48 km2 terbagi dengan ciri topografi sebagian besar berupa daerah 

pegunungan, berbukit-bukit dan sebagian merupakan dataran rendah, dengan 

ketinggian 0 s/d 2.962 meter di atas permukaan laut (Puncak Gunung Gede) dengan 

kemiringan antara 1% s/d 15%. 
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Di Kabupaten Cianjur terdapat beberapa objek wisata yang cukup populer di 

pulau jawa seperti: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan Salah 

satu dari 33 Taman Nasional di Indonesia yang memiliki keanekaragaman flora dan 

fauna dengan luas 15.196 Ha serta ketinggian Gunung Gede 2.958 mdpm dan 

Pangrango 3.019 mdpm. Di Gunung Gede Pangrango terdapat beberapa kawah, 

antara lain; kawah ratu, wadon, lanang dan baru. Tempat tersebut berlokasi di 

Kecamatan Pacet. Selanjutnya adalah Kebun Raya Cibodas Merupakan cagar alam 

yang memiliki 1001 jenis tanaman kaktus yang berusia lebih dari 100 tahun, dilokasi 

yang sama terdapat Istana Presiden Cipanas yang dibangun pada tahun 1740 oleh 

warga Belanda bernama Van Heuts di atas luas tanah 25 Ha. Di dalam sekitar istana 

terdapat suatu bangunan yang dapat dikunjungi yaitu Gedung Bentol yang dulunya 

pernah dipakai Presiden Soekarno menyusun naskah kemerdekaan RI. Lokasi lainnya 

adalah Taman Bunga Nusantara Taman seluas 23 Ha beriklim tropis yang benar-

benar nyaman dan menyenangkan dengan berbagai jenis bunga dari berbagai negara 

di Asia, Amerika, Afrika, Australia dan Eropa. Lokasi di desa Kawung Luwuk adalah 

Kecamatan Sukaresmi. Selain dari pada itu terdapat pula Perkebunan Teh Puncak 

yang mana di sana dapat dilihat Pemandangan dengan latar belakang kebun teh. 

Perkebunan Teh Puncak merupakan agrowisata yang indah, sejuk dan nyaman 

yang sewaktu-waktu diselimuti kabut. Cocok untuk kegiatan 'Tea Walk' dan Terbang 

Layang. Tidak kalah dari jenis wisata alam, Kabupaten Cianjur juga memiliki tempat 

wisata belanja yang lokasinya terletak di sepanjang jalur Puncak-Cianjur, selain 

terdapat pusat perbelanjaan di sana juga terdapat banyak tempat menginap, seperti 
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hotel berbintang maupun kelas melati, juga restoran yang menyajikan aneka ragam 

makanan khas, factory outlet, souvenir, buah-buahan segar, sayur mayur serta 

bunga/bonsai. (www.hotelsanggabuana.com) 

Selain dari tempa-tempat wisata diatas yang di tulis dan dipublikasikan oleh 

situs tertentu, situs resmi Pemerintahan Kabupaten Cianjur juga memuat informasi 

bahwa di Cianjur terdapat pula lokasi yang erat kaitannya dengan sejarah 

kebudayaan, lokasi tersebut menyimpan sebuah situs yang bernama Situs Gunung 

Padang. Situs yang memang terletak di Kampung Gunung Padang dan Kampung 

Panggulan, Desa Karyamukti Kecamatan Campaka itu, merupakan situs megalitik 

berbentuk punden berundak yang terbesar di Asia Tenggara. Ini mengingat luas 

bangunan purbakalanya sekitar 900 m2 dengan luas areal situs sendiri kurang lebih 

sekitar 3 ha.  

Keberadaan situs ini pertama kali muncul dalam laporan Rapporten van de 

oudheid-kundigen Dienst (ROD), tahun 1914, selanjutnya dilaporkan NJ Krom tahun 

1949, pada tahun 1979 aparat terkait dalam hal pembinaan dan penelitian benda cagar 

budaya yaitu penilik kebudayaan setempat disusul oleh ditlinbinjarah dan Pulit 

Arkenas melakukan peninjauan ke lokasi situs. Sejak saat itu upaya penelitian 

terhadap situs Gunung Padang mulai dilakukan baik dari sudut arkeologis, historis, 

geologis maupun lainnya (www.Cianjur.go.id).  

Bentuk bangunan punden berundaknya mencerminkan tradisi megalitik (mega 

berarti besar dan lithos artinya batu) seperti banyak dijumpai di beberapa daerah di 

Jawa Barat. Situs Gunung Padang yang terletak 50 kilometer dari Cianjur konon 
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merupakan situs megalitik paling besar di Asia Tenggara. Di kalangan masyarakat 

setempat, situs tersebut dipercaya sebagai bukti upaya Prabu Siliwangi membangun 

istana dalam semalam (www.Cianjur.go.id). 

Dibantu oleh pasukannya, ia berusaha mengumpulkan balok-balok batu yang 

hanya terdapat di daerah itu. Namun, malam rupanya lebih cepat berlalu. Di ufuk 

timur semburat fajar telah menggagalkan usaha kerasnya, maka derah itu kemudian ia 

tinggalkan. Batu-batunya ia biarkan berserakan di atas bukit yang kini dinamakan 

Gunung Padang. Padang artinya terang. (www.Cianjur.go.id) 

Punden berundak Gunung Padang, dibangun dengan batuan vulkanik masif 

yang berbentuk persegi panjang. Bangunannya terdiri dari lima teras dengan ukuran 

berbeda-beda. Batu-batu itu sama sekali belum mengalami sentuhan tangan manusia, 

dalam arti belum dikerjakan atau dibentuk oleh tangan manusia. Balok-balok batu 

yang jumlahya sangat banyak itu tersebar hampir menutupi bagian puncak Gunung 

Padang. Penduduk setempat menjuluki beberapa batu yang terletak di teras-teras itu 

dengan nama-nama berbau Islam. Misalnya ada yang disebut meja Kiai Giling 

Pangancingan, Kursi Eyang Bonang, Jojodog atau tempat duduk Eyang Swasana, 

sandaran batu Syeh Suhaedin alias Syeh Abdul Rusman, tangga Eyang Syeh 

Marzuki, dan batu Syeh Abdul Fukor (www.Cianjur.go.id).  

Beralih pada wisata kuliner, di Cianjur terdapat makanan tradisional khas 

yang bisa ditemui di antaranya: Tauco, Makanan khas Cianjur ini merupakan 

makanan tradisional yang berasal dari negeri Cina. Tauco terbuat dari kacang kedelai 

pilihan, diproses secara tradisional. Pabrik tauco tertua adalah pabrik tauco cap 
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meong, didirikan tahun 1880 di kota Cianjur. Selanjutnya ada juga Manisan yang 

umum ditemukan di Kabupaten Cianjur. Selain menyajikan pelbagai jenis objek yang 

mampu menarik wisatawan asing dan lokal melalui wisata alam, wisata belanja dan 

kuliner, tidak ketinggalan pernak-pernik khas hasil kerajinan masyarakat Cianjur 

yang dapat ditemui langsung di sana, kerajinan tersebut di antaranya barang-barang 

hasil Pengrajin seperti: Sangkar Burung, Lampu Kuning, dan juga Pengrajin 

Cinderamata Bambu dan Kayu lainnya yang cukup beraneka ragamnya. (bdk, 

beberapa sumber) 

Yang paling menarik dari Cianjur, selain dari beberapa objek wisata dan hasil 

kreativitas masyarakat setempat di atas, Cianjur juga terkenal dengan kesenian 

kebudayaan yang sampai saat ini masih hidup dan dipertahankan masyarakat, seperti 

Kacapi Suling, Jaipongan (ketuk tilu), Calung, Pencak Silat dan Mamaos atau yang 

lebih dikenal di luar Cianjur dengan sebutan tembang Sunda Cianjuran (Cianjuran). 

Terutama mamaos (yang merupakan kesenian asli asal Cianjur) yang penyebarannya 

cukup besar menyebar ke setiap daerah di Jawa Barat, dari Bandung sampai Ciamis. 

Kesenian ini selain terkenal di taraf lokal dan nasional (khususnya pulau Jawa) juga 

terkenal ke Manca Negara, hal tersebut dibuktikan dengan sering diundangnya para 

seniman mamaos untuk pergi ke luar negeri, baik untuk kepentingan pementasan 

maupun kepentingan mengajarkan kesenian tersebut di sana, seperti di Universitas-

universitas terkemuka di Amerika dan beberapa negara lain. 

Mamaos (tembang Sunda Cianjuran) dapat dikatakan telah menjadi ikon 

utama Kabupaten Cianjur, begitu erat hubungannya antara kesenian mamaos dan 
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Kabupaten Cianjur, sampai-sampai filosofi dari Kabupaten Cianjur pun tidak terlepas 

dari mamaos, filosofi tersebut yakni ngaos-mamaos dan maen po yang mengingatkan 

tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup. Ngaos adalah tradisi mengaji yang 

mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan 

keberagamaan. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur ada 

dari ketiadaan yakni sekitar tahun 1677 di mana tatar Cianjur ini dibangun oleh para 

ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah 

sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kyai. Bila 

ditengok sekilas sejarah perjuangan di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang 

kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu 

tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang 

yang meminta restu para kyai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru 

merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat 

restu para kyai. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi 

dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. 

Seni mamaos tembang Sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa Bupati 

Cianjur R. Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem 

Pancaniti. Ia menjadi pupuhu (pemimpin) tatar Cianjur sekitar tahun (1834-1864)
19
. 

Instrumen seni mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung (Kecapi besar dan Kecapi 

rincik –kecapi kecil) serta sebuah suling yang mengiringi penembang atau juru sekar. 

                                                           
19
 Banyak versi yang menyebutkan perihal tahun periode dalem pancaniti, dalam skripsi ini, 

penulis lebih memilih 1934-1963 sebagai periodesasi beliau, mengacu pada keterangan yang tertulis 

pada batu nisan ditempat makam beliau di Cianjur.  
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Pada umumnya lirik mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan 

kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaanNya. Sedangkan Maen Po adalah seni 

bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta 

dan penyebar maen po ini adalah R. Djadjaperbata atau dikenal dengan nama R. H. 

Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan 

yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. 

Dalam maen po dikenal ilmu Liliwatan (penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan) 

(www.Cianjur.go.id). 

Apabila diresapi filosofi tersebut, jenis-jenis kesenian tersebut pada 

hakekatnya merupakan simbol rasa keber-agama-an, kebudayaan, dan kerja keras. 

Keber-agama-an sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan 

ketaqwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan 

kebudayaan, masyarakat Cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai 

masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tatakrama, dan sopan santun dalam tata 

pergaulan hidup. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maen po, 

masyarakat Cianjur selalu menunjukkan semangat keberdayaan yang tinggi dalam 

meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, tidak semata-mata permainan bela diri 

dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap untuk menghindarkan diri 

dari perbuatan yang maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan ditafsirkan sebagai 

kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup (www.Cianjur.go.id). 
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Sedangkan visi pembangunan Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 5 tahun 

dari tahun 2006 sampai 2011 adalah terwujudnya Kabupaten Cianjur lebih cerdas, 

sehat, sejahtera dan berakhlaqul karimah (www.Cianjur.go.id). 

 

C. TEMBANG SUNDA CIANJURAN 

1. Pengertian Umum 

Tembang Sunda Cianjuran adalah kesenian Sunda yang bisa dikatakan paling 

populer, maksud dari populer di sini adalah jika kualifikasi tersebut dilihat dari animo 

masyarakat nonseniman yang mengonsumsi Cianjuran, sampai saat ini bisa kita lihat 

bukti bahwa ketertarikan dari masyarakat itu masih besar. Selain dari itu, dilaporkan 

bahwa ketertarikan masyarakat nonnusantara pun bisa kita lihat dengan adanya 

ketertarikan dari masyarakat internasional terhadap kesenian yang satu ini (seperti 

laporan Euis Komariah yang dipublikasikan melalui media massa [Pikiran Rakyat: 

Selasa, 20 Maret 2007]). 

Seni Mamaos Tembang Sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa 

Bupati Cianjur R. Aria Adipati Kusumahningrat atau yang dikenal dengan sebutan 

Dalem Pancaniti yang menjadi Pupuhu (Pemimpin) tatar Cianjur tahun 1834-1864. 
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(gambar I, pertunjukan tembang Sunda Cianjuran) 

Dengan keluhuran rasa seni Dalem Pancaniti, kesenian tersebut menjadi 

inspirasi lahirnya suatu karya seni yang sekarang disebut Seni Mamaos Tembang 

Sunda Cianjuran. Dalam tahap penyempurnaan hasil ciptaannya Dalem Pancaniti 

dibantu oleh seniman Kabupaten yaitu: Rd. Natawiredja, Bapak Aem dan Maing 

Buleng. Para seniman tersebut mendapat izin dari Dalem Pancaniti untuk 

menyebarkan lagu-lagu hasil ciptaan Dalem Pancaniti.  

Setelah Dalem Pancaniti wafat tahun 1863, Bupati Cianjur dilanjutkan oleh 

putranya R.A.A. Prawiradiredja II (1864-1910), Seni Mamaos Tembang Sunda 

Cianjuran aturannya disempurnakan lagi, dengan diiringi oleh kemprangan suara 

kecapi dan gelik suara suling. Sekarang ini, tembang Sunda Cianjuran sudah terkenal 

bukan saja di Nusantara, tetapi juga ke mancanegara. Untuk melestarikan kesenian 

tradisional, secara berkala diselenggarakan Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran, 

baik lokal maupun Regional/Nasional –Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta 

(www.Cianjur.go.id).  
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Lalu apa yang dimaksud dengan tembang Sunda Cianjuran lebih lanjut?, 

sebelum dapat mengetahui pengertian secara utuh dari terminologi tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu dibedah guna mendapatkan pengertian tembang Sunda 

Cianjuran sebagai satu istilah yang terintegrasi ke dalam bentuk yang mandiri. Dalam 

memaparkan (mendeskipsikan) tembang Sunda Cianjuran pada bab ini, bahan-bahan 

yang menjadi sumber rujukan utama adalah: 

Tembang Sunda Cianjuran: Sekitar Pembentukan dan Perkembangannya (Enip 

Sukanda, 1984) 

Tabuhan Kacapi Tembang Sunda Cianjuran: Tinjauan Musikologis Terhadap Teknik 

Dan Gaya Permainan Uking Sukri. (Deni Hermawan, 1990) 

Kacapi Sunda (Enip Sukanda, 1996) 

 

Beberapa sumber literal yang disebutkan di atas memuat deskripsi tembang 

Sunda Cianjuran secara subtil dan menyeluruh (terutama Enip Sukanda dan Deni 

Hermawan), sehingga dalam kepentingan bab ini (tinjauan umum ini) dirasakan 

cukup memadai.  

Enip Sukanda (1984) menyebut kesenian ini secara lengkap dengan “tembang 

Sunda lagam Cianjur”, penamaan tersebut lebih bersifat “netral”, kenapa demikian? 

karena bisa kita lihat bahwa dalam penamaan kesenian tersebut, ada beberapa 

penamaan yang dapat kita temukan di masyarakat seperti: Mamaos, Cianjuran, 

tembang Sunda, dan tembang Sunda Cianjuran.  

Dalam kehidupan kesenian, khususnya di Cianjur, terminologi mamaos itu 

sendiri adalah istilah (termin) bagi masyarakat Cianjuran untuk menamai jenis 
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tembang yang oleh masyarakat luar Cianjur disebut Cianjuran. Jelas kiranya bahwa 

pada masa lalu besar kemungkinan Cianjuran itu ada dan tidak dikenal oleh 

masyarakat Cianjurnya sendiri. Masyarakat Cianjur hanya mengenal “mamaos” untuk 

penamaan sejenis seni suara yang hanya hidup di kalangan Pendopo Kabupatian 

Cianjur sebagai kesenian konsumsi para pejabat tinggi kaum ningrat (menak) 

Cianjur. Menurut beliau hal ini pula yang menjadi bukti bahwa kesenian ini pada 

masa lalunya tidak diperuntukkan untuk kalangan umum atau bebas. Secara 

etimologi, Enip Sukanda menemukan arti mamaos dari hasil percakapannya dengan 

Drs. Saleh Danasasmita sekitar pada tahun 1977 di mana dalam analisisnya, beliau 

(Saleh Danasasmita) menyatakan: “mamaos merupakan kata halus bahasa Sunda dari 

kata “mamaca”. Maca kata halusnya adalah maos. Apakah mamaos itu? Hal itu dapat 

dikupas lagi lebih jauh secara filologi (tinjauan budaya masa silam berdasarkan 

kesusastraan/naskah). Mamaca = membaca = wawaca. Waca dalam bahasa Sunda 

menjadi baca. Wawaca + fonem /n/ jadi wawacan. Nah, mamaca itu terjadi tatkala 

kebudayaan wawacan mulai tumbuh subur di tatar Sunda, yaitu membacakan 

wawacan dengan cara dilagukan agak cepat yang disebut ”ditembang-rancagkeun”. 

(1984: 6). 
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Sementara itu istilah tembang menurut Enip Sukanda sebenarnya bukan 

merupakan istilah asli Sunda, pengakuan bahwa tembang bukan milik Sunda 

diungkapkan oleh Haji Hasan Mustafa
20
:  

“Lain asal ti paSundan,  

kendang gending tembang harurang-hariring,  

lain sunduk pandupandu 

tekad ka dewa-dewa,  

asalna ge tembang ku suluk jeung kidung, 

anak prabu siliwangi”  

 

Lalu, Enip Sukanda mejelaskan bahwa penamaan buat segala jenis suara 

Sunda asli Sunda adalah kawih, hal ini terungkap dalam naskah Sunda Sikasakandang 

Karesian (1518). Dalam naskah tersebut diungkapkan:  

“hayang nyaho disakaweh ning kawih ma: kawih bwatuha, kawih panjang, kawih 

lalaguan, kawihpanyaraman, kawih sisi (n) diran, kawih pangpeledan, 

bongbongkaso, parerane, kawih tangtung, kawih sawa (m) batan, kawih igeligelan; 

sing sawatek kawih ma, paraguna tanya”
21

 

Dari data tersebut beliau mengambil konklusi bahwa: sejak zaman masih 

berdirinya Pajajaran pun kita telah mempunyai dan mengenal seni suara (sekar) yang 

disebut “kawih”  dan ahli kawihnya (pangrawit) disebut “paraguna”, dengan 

demikian jika dilihat melalui alur sejarah, istilah tembang Sunda lahirnya masih 

                                                           
20
 (dikutip Enip Sukanda 1984: 7 dari Haji Hasan Mustafa [dalam Pangkur Pangkurangna 

Rasa, pada ke 3 dari gendingan dangdiang Sunda bihari, Ketut Wirahmana, jilid A, Yayasan Kujang, 

Bandung 1976]) 
21
 Dikutip Enip Sukanda dari Drs. Atja dan Drs. Saleh Danasasmita, Sanghyang Siksakandang 

Karesian, Proyek pengembangan permuseuman jawa barat, 1981, halaman 14.  
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belum begitu lama, pertama kali lahir terlontar dari ucapan pujangga Sunda, MA 

Salmun (Enip Sukanda, 1984:7). 

Diterangkan pula bagaimana terbentuknya terminologi “tembang Sunda” yang 

hingga sekarang penamaan tersebut umum digunakan, dari latar belakang 

kesejarahannya, ternyata istilah tersebut sengaja dibuat MA Salmun untuk 

kepentingan para penyiar di Nirom Bandung (sekarang RRI) sebagai usaha agar 

dalam mengklasifikasikan penamaan jenis-jenis seni suara Sunda dalam siaran tidak 

diungkapkan atau disebutkan dengan ‘semena-mena’. Klasifikasi tersebut berisi 

bahwa untuk penamaan seni suara sejenis mamaos yang datang dari luar Cianjur 

seperti: Ciawi, Garut, Cirebon maupun Sumedang dan lain-lainnya –masih dalam 

daerah Jawa Barat atau Sunda (katakanlah)– namanya bukan Cianjuran melainkan 

tembang Sunda. diskursus tersebut diungkapkan oleh M.A. Salmun dalam preadvis 

(pembukaan) musyawarah tembang Sunda tahun 1966. (lihat Enip Sukanda 1984:7-

8). 

Dari beberapa pemaparan tentang bagaimana terbentuknya terminologi 

tembang Sunda Cianjuran, baik secara etimologi maupun sintagmatis nomenklatur, 

maka dapat disimpulkan bahwa tembang Sunda Cianjuran adalah penamaan yang 

digunakan untuk jenis kesenian yang di tempat kelahirannya dinamai mamaos, 

Penamaan tersebut (tembang Sunda Cianjuran) menunjuk kepada kesenian yang 

berada di Cianjur sebagai pembeda (diferensiasi) dengan kesenian lain di luar 

Cianjur. 
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Yang dimaksud dengan tembang Sunda dalam tulisan/laporan Enip Sukanda 

(1984: 2) yaitu jenis seni suara yang disebut oleh R.M.A. Kusumadinata sebagai 

“sekar irama merdika”, yaitu jenis sekar yang:  

1. Tidak terikat oleh ketukan tertentu dan wiletan,  

2. Pada umumnya hanya dilagukan secara solo (anggana sekar)  

3. Jika diiringi gending, fungsi gending hanya sebagai penghias, (menggendingi lagu 

juru sekar).  

Untuk mengetahui lebih jelas, tembang tersebut bisa dibedakan dengan kawih 

yang dikatakan sebagai “sekar tandak” yang memiliki kualifikasi sebagai berikut, 

yaitu:  

1. Terikat oleh ketukan tertentu dan wiletan,  

2. Dapat dilagukan secara solo (anggana sekar) dapat pula secara koor (rampak 

sekar),  

3. Juru sekar harus selalu berpolakan aturan gending dalam melagunya (melalui 

gending).  

  Dengan demikian, tentu saja tembang Sunda Cianjuran hidup dengan idiom 

tersendiri yang mempunyai perbedaan dengan kesenian lain dalam bentuk dan jenis 

yang berbeda pula.  

Definisi yang dikemukakan oleh R.M.A. Kusumadinata tersebut dapat 

dipertegas dengan terminologi yang lazim dipakai dalam etnomusikologi. Yakni, 

tembang adalah lagu-lagu yang bermentrum bebas (free meter), sedangkan kawih 

adalah lagu-lagu yang bermentrum tetap (Deni Hermawan 1990: 27). Berangkat dari 
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definisi ini, maka pada dasarnya semua lagu yang bermetrum bebas adalah termasuk 

ke dalam kategori tembang (dengan demikian tembang Sunda Cianjuran termasuk ke 

dalamnya) sedangkan semua lagu yang bermentrum tetap adalah termasuk kedalam 

kategori kawih. (Deni Hermawan 1990: 27)  

Masih menurut Enip Sukanda (1984), dalam tembang Sunda-nya itu sendiri 

dikenal beberapa istilah dan penamaan, yang sering digunakan adalah “lagam” dan 

“wanda”. Yang pertama, lagam, yaitu yang berkaitan dengan bentuk alunan lagu 

dalam penampilannya, cirinya terletak pada melodis ornamen lagu yang 

dibawakannya. Dalam tembang Sunda Cianjuran dikenal dengan lagam-lagam 

seperti: Cianjuran, Ciawian, Cigawiran, Sinden, Menir (janaka Sunda) Beluk, Rancag 

Buhun Dan Kakawen (dalang). Yang kedua wanda, istilah “wanda” hanya ditemukan 

dalam lagam Cianjuran, dalam lagam Cianjuran terdapat wanda-wanda seperti: 

wanda pantun (papantunan), degung, (dedegungan), jemplang (jejemplangan), 

rancag (rarancagan) dan kakawen, wanda-wanda tersebut sengaja diberikan untuk 

memberdayakan bentuk alunan lagunya sejalan dengan bahan dasar proses 

pembentukan awal penciptaannya.  

 

2. Bahan Dasar Tembang Sunda Cianjuran 

Dalam memaparkan bahan dasar Tembang Sunda Cianjuran dalam bab ini, 

jenis-jenis kesenian yang manjadi bahan dasar terbentuknya Cianjuran tidak akan 

dipaparkan dengan subtil, beberapa sumber literal yang telah disebutkan di atas (Enip 

Sukanda dan Deni Hermawan) telah memuatnya secara detail.  
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Disebutkan bahwa cikal bakal tembang Sunda Cianjuran ditemukan dalam 

seni beluk, pantun, tembang rancagan, degung, wayang dan sebagainya (Enip 

Sukanda, 1984: 9), berikut sekilas tentang bahan dasar tersebut:  

 

a. Beluk 

Nama beluk berasal dari kata “meluk” yang berarti melagu dengan 

mengunakan surupan tinggi dengan ornamen yang meliuk-liuk mengalun meliku-

liku. Seni beluk terlahir sebagai jawaban atas akumulasi dari kebutuhan masyarakat 

Sunda itu sendiri, terutama hubungannya dengan letak geografis dan sistem 

masyarakat Sunda pada waktu itu yaitu berladang atau huma, seni beluk terlahir 

sebagai implikasi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, 

di mana letak dari tempat tinggal yang berada di perbukitan memisahkan kelompok 

satu dengan yang lain, sehingga dalam berkomunikasi, masyarakat yang terjalin 

tersebut harus saling sahut meyahut dengan suara dan ‘bunyi’ yang keras. Berangkat 

dari hal itu pula ternyata berimplikasi terhadap pemenuhan lain, seperti: jadi 

penghibur diri, dan mengusir kesepian (lihat Deni Hermawan 1990: 36). Selain dari 

itu, hal-hal yang berbau (menyerupai) beluk masih dapat dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari seperti dapat ditemukannya dalam kegiatan para pembajak tatkala 

membajak kedua (ngangler) di daerah-daerah Priangan. Pada kegiatan-kegiatan 

pemuda desa yang berangkat ke hutan   untuk mencari kayu bakar dan atau menyabit 

rumput (Enip Sukanda, 1984: 10) 
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  Adanya beluk saat ini, tentu saja berbeda dengan masa lalu. Perbedaan 

tersebut terjadi disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh dari kesenian lain 

terutama Tembang Rancagan Buhun dari pupuh-pupuh wawacan. Dengan adanya 

perubahan yang signifikan tersebut, justru membawa posisi beluk ke arah yang 

kurang ‘menguntungkan’ karena pementasan beluk baru dilantunkan setelah waktu 

memasuki tengah malam, itu pun jika dilakukan semalaman suntuk. Tapi hal itu bisa 

dimaklumi karena pada kehidupannya, beluk saat ini dipentaskan dalam acara-acara 

seperti selamatan bayi dan sebagainya (lihat Enip Sukanda 1984 dan Deni Hermawan 

1990).  

 

b. Tembang Rancag Buhun 

Yang dimaksud dengan seni tembang rancag buhun adalah seni melagukan 

pupuh dengan tempo cepat. Tembang rancag buhun ini bisa digunakan dalam 

pementasan wawacan. Lagu-lagu tembang rancag buhun, dulu kemungkinan besar 

sesuai dengan watak pupuhnya, tetapi setelah pupuh tersebut diambil sebagai 

rumpaka (lirik) tembang Sunda Cianjuran, wataknya pun sudah tidak diperhatikan 

lagi, sudah tida sesuai (Deni Hermawan 1990: 37). Keterangan lain yang mendukung 

adalah kutipan Enip Sukanda dari R.Satjadibrata (1948: 364) yang menjelaskan 

bahwa “tembang nyaeta ngalagu nurutkeun aturan pupuh atawa tembang”. Dengan 

penjelasan tersebut tergambar kiranya bahwa ciri untuk tembang yaitu melagu dengan 

merumpakakan pupuh, tak heran kiranya jika masih banyak orang tua-orang tua 

Cianjur yang menyebut “tembang” bagi lagu-lagu mamos wanda rancagan, 
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sedangkan pupuhnya sendiri jelas sekali bukan merupakan hasil budaya Sunda asli, 

pupuh merupakan hasil budaya Jawa (1984:11). 

 

c. Pantun 

Ketika mendengar nama “pantun”, pada umumnya asosiasi pemikiran akan 

tertuju pada satu peristilahan nasional (bahasa melayu) yang menunjukkan bentuk 

puisi, namun lain halnya dengan Pantun dalam khasanah kesenian Sunda, makna 

pantun dalam konteks kesenian Sunda berbeda dengan pantun yang hidup di daerah 

Melayu. Enip Sukanda membedakan keduanya dengan pembedaan bahwa: jika 

pantun di daerah melayu dan daerah lainnya di Indonesia merupakan puisi atau 

“bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris, 

yang bersajak (a – b – a – b) tiap larik biasanya berjumlah empat kata; baris pertama 

dan baris ketiga merupakan isi (pusat pembinaan dan pengembangan bahasa), 

sedangkan pantun dalam kesenian Sunda merupakan jenis kesenian –seni 

pertunjukan— yang seniman penyajinya disebut juru pantun atau tukang pantun. 

Juru pantun yaitu seorang juru cerita yang melakonkan cerita pantun yang diiringi 

petikan kacapi sambil dideklamasikan atau dinyanyikan di samping tuturan (diolog) 

biasa (1996: 38), pantun juga berarti kacapi yang berbentuk seperti perahu (kacapi 

parahu), sedangkan cerita pantun adalah cerita yang dibawakan oleh juru pantun 

yang isinya mengisahkan tentang kerajaan Pajajaran (Deni Hermawan, 1990: 37). 

Pantun juga dikatakan telah hidup sejak zaman Pajajaran, hal itu dibuktikan dalam 

naskah Sikasakandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518, diberitakan bahwa: 
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“Langgalarang, Banyakcatra, Siliwangi, Haturwangi: Prepantun tanya” (Danasasmita, 

1987: 84), pada jumlah cerita, kesenian ini mengalami perkembangan, jika pada 

naskah Sikasakandang Karesian tercatat ada empat cerita, kini berkembang menjadi 

berpuluh-puluh cerita, cerita tersebut antara lain: Lutung Kasarung, Munding Laya di 

Kusuma, Ciung Wanara, Sangkuriang, Demung Kalagan, Nyi Sumur Bandung, 

Munding Liman, Malang Sari, Panggung Karaton, Ganda Wangi, Ganda Wayang, 

Mitra Laya, Sutra Kalang Gading, Mitra Wangi, Surukan Macan, Sari Laya, Pua-

pua Bermana Sakti dan lain-lain (Enip Sukanda,1996:38). Struktur cerita pantun pada 

umunya tidak banyak berubah, tetap sama yaitu: 1. kisah di sekitar kerajaan 

Pajajaran, 2. peran utamanya dikisahkan dimulai dari lahir sampai diangkat menjadi 

raja, 3. peran utamanya mengalami proses inisiasi, 4. selalu dibarengi dengan supra 

natural berupa penghuni alam khayangan baik para rahyang (dewa-dewa) maupun 

oara pohaci dengan ratunya (Sunan Ambu atau Wiru Mananggay), dan 5. adanya 

pembantu yang sangat dekat dengan pemeran utama yang berwatak kocak yang 

disebut Lengser. ((Enip Sukanda,1996:39-40) 

  Kesenian pantun pada pementasannya dibawakan oleh seorang laki-laki, di 

saat sedang mantun (membawakan cerita pantun), dia mengiringi sendiri dengan 

petikan kacapi, kacapi yang digunakan adalah kacapi besar berlaras pelog yang 

disebut pantun, sekarang pantun ditampilkan dalam laras salendro yang kadang-

kadang menggunakan kacapi kecil, tipis, yang disebut kacapi siter, berkenaan dengan 

waktu pementasan, dan dalam kepentingan pementasan pantun. Pantun biasanya 

dipentaskan dalam kepentingan acara-acara selamatan seperti: pesta perkawinan, 



65 

 

sunatan dll. Pertunjukan pantun biasanya dipentaskan di dalam rumah, waktunya 

dimulai kira-kira dari pukul 20.00 (jam delapan malam) atau setelah sembahyang isya 

sampai kira-kira pukul 04.30 (pagi) atau sebelum Sembahyang Subuh (Deni 

Hermawan, 1990: 38-39).  

Berkaitan dengan instrumen, Enip Sukanda dalam wawancaranya dengan Ki 

Enjum, (dalam rangka penelitian tembang Sunda Cianjuran) beliau, (Ki Enjum) 

mengatakan bahwa semua juru pantun generasinya permulaan belajar pantun 

menggunakan laras pelog, begitu juga dalam pagelarannya kemudian, kacapi yang 

digunakan adalah kacapi dengan laras pelog. Baru setelah sekitar tahun 50-an beralih 

kepada kacapi siter. Dengan menggunakan kacapi siter, seolah-olah terlepas dari 

beban petabuhan kacapi gelung. Mengingat hal itu, laras yang digunakannya pun 

diganti saja dengan laras salendro. Digunakannya laras salendro pun alasannya sangat 

kuat, sebab (katanya) melalui laras salendro (tukang pantun) dapat menampilkan 

kreativitas sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dapat melayani kehendak 

penonton akan penyajian lagu-lagu kreasi baru. (1996: 42) namun walau pun begitu 

pantun yang bersifat sakral pun masih tetap hidup di masyarakat. 

Sehubungan dengan cikal bakal seni mamaos, seni pantun yang mendasari 

seni mamaos adalah pantun masa lalu, pantun masa lalu sesuai dengan pengertiannya, 

dalam pementasannya selalu dengan mempergunakan “pantun” dalam arti kacapi 

parahu tidak dengan kacapi siter, seperti lazimnya kini¸demikian juga laras (surupan) 

yang digunakan juru pantun masa lalu, yaitu dengan mengunakan laras pelog. Dari 

kesenian Pantun seperti itu, terwujudlah seni mamaos (tembang Sunda Cianjuran). 
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Hal itu jelas sekali jika kita perhatikan pementasan Cianjuran, baik dari aspek waditra 

yang digunakan sebagai gending pengiring, (kacapi parahu atau pantun), rumpakanya 

(bahasa pantun) maupun alunan lagunya (alunan lagu panganteb juru pantun) 

merupakan warisan seni pantun yang kini menjadi seni Cianjuran. (Enip Sukanda, 

1984: 14-15). 

 

d. Seni Degung 

Degung adalah salah satu kesenian yang hidup di kalangan masyarakat Sunda. 

Alat musik degung terdiri dari gamelan yang mempunyai laras tersendiri yaitu pelog 

degung¸ dengan ditambah kendang dan suling degung, lagu-lagu yang berkembang 

ada yang berbentuk instrumentalia, dan ada juga yang berbentuk sekar gending. Enip 

Sukanda mengatakan bahwa kesenian degung merupakan kesenian asli Sunda yang 

lahir dan digunakan di dalam lingkungan Istana atau Pendopo Kabupatian, gamelan 

yang digunakannya pun menurutnya merupakan gamelan asli Sunda yang 

mengutamakan instrumentalia. Meskipun waktu lahir dan perkembangan awalnya 

tidak diketahui, namun ia (Enip Sukanda) melihat kemungkinan itu berdasarkan data 

yang tertulis dalam sebuah kamus terbitan berbahasa belanda yaitu karangan H.J. 

Oosting, Soendash Nederduitsch Woorrdenboek, government Van Nederlandsch-

Indie, eerste druk, Batavia, ogilvie & co, (1879, hal 644), di mana dalam kamus 

tersebut kurang lebih mengartikan bahwa degung yaitu: “nama instrumen musik 

terdiri dari satu setel (perangkat) benda yang menganga dan digantung, 

dibunyikannya dengan cara dipukul”, dengan demikian jika pada tahun 1897 telah 
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dicatat dalam kamus, seni degung itu sekurang-kurannya pada abad XVIII (XVII) 

atau malah abad XVII (XVI) pun telah hidup (lihat Enip Sukanda, 1984: 15). Dari 

pernyataan di atas, ditemukan konvergensi antara penemuan Enip Sukanda dan 

pernyataan Atik Sopandi yang dikutip oleh Deni Hermawan (1990: 39) di mana Atik 

Sopandi di dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan Degung Di Jawa Barat” 

mengatakan bahwa degung tersebut penciptaannya didasari oleh degung renteng 

(goong renteng) dan dikatakan yang mengubahnya adalah Idi, pada saat Kabupaten 

Bandung berada di bawah pemerintahan Bupati R.A.A Wiranatakusuma (kangjeng 

Haji) tahun 1921, Deni Hermawan menemukan konvergensi itu dengan kenyataan 

bahwa apa yang dimaksud oleh Enip Sukanda dari kamus di atas tersebut adalah 

degung renteng, yang kemudian dikembangkan menjadi degung oleh Idi pada tahun 

1921 (lihat Deni Hermawan, 1990: 39-40). 

Seperti dikatakan di atas, jenis lagu-lagu degung terbagi menjadi dua macam 

yaitu: lagu instrumental dengan lagu-lagu sekar gending. Kenyataan tersebut ternyata 

merupakan bentuk perkembangan dari degung, sebelum tahun 1964, lagu-lagu 

degung masih dalam bentuk instrumentalia dengan dua tokoh pencipta yang cukup 

berpengaruh yaitu Idi dengan beberapa lagu ciptaannya (yang disebut lagu klasik) 

seperti: Beber layar, Bima Mobos, Mangari, Padayungan, Palsiun, Palwa dan 

sebagainya. Sedangkan setelah itu, selanjutnya lagu-lagu degung klasik banyak 

diciptakan oleh E. Tjarmedi, seperti antara lain: Lambang Parahiyangan, Purba 

Sasaka, Pajajaran, Siliwangi dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahun 1964, 

degung di masuki vokal, lagu-lagu yang tadinya berbentuk instrumentalia, sebagian 
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kini telah memakai rumpaka atau lirik (Deni Hermawan, 1990, 40). Genre yang 

diadopsi seni mamaos dari degung adalah alunan lagunya atau ornamennya (Enip 

Sukanda, 1984: 15) 

 

e. Seni Wayang 

Sumber literal yang ditulis Enip Sukanda maupun Deni Hermawan 

mengatakan bahwa kesenian ini belum diketahui sejak kapan terbentuknya secara 

pasti, namun demikian keduanya berpendapat bahwa indikasi keberadaannya bisa 

dilihat melalui naskah-naskah kuno Sunda, terutama Siksakandang Karesian yang 

kurang lebih mengindikasikan bahwa pada zaman Pajajaran pun baik pantun maupun 

wayang telah dikenal.  

Seni Wayang, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat dengan 

jenis wayang golek, wayang golek adalah sejenis wayang yang mempunyai dimensi 

rupa lebih dari pada wayang kulit di Jawa. Wayang golek masuk ke dalam salah satu 

yang dikatakan cikal bakal terbentuknya seni mamaos, atau yang memberikan gaya 

pada pertunjukan mamaos, gaya yang terdapat dalam kesenian wayang yang diadopsi 

masuk ke dalam kesenian mamaos adalah dari gaya kakawen yang dimiliki atau yang 

ada dalam kesenian wayang. Kakawen adalah tuturan yang dalam penampilannya 

dapat berupa ucapan biasa, baik prosa liris maupun secara melagu yang biasa 

ditampilkan oleh dalang dalam wayang golek purwa. Dari kakawen yang berbentuk 

lagu ki dalang tersebut, kemudian ditampilkan oleh juru mamaos dalam pementasan 

Cianjuran. Bedanya, terutama dalam hal teknik meyuaraan oranamen dan pirigannya. 
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Selain dari itu, Enip Sukanda menambahkan bahwa selain dari lima dasar pembentuk 

tersebut (yakni: beluk, pantun, tembang rancag buhun, degung dan wayang), masih 

banyak pembentuk mamaos lainnya yang dianggap besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan lagu-lagu mamaos, apalagi dengan atau setelah terbentuknya lagu-lagu 

panambih, antara lain besar pengaruhnya terhadap teknik penyuaraan dan ornamen-

ornamen lagu adalah Qasidahan (quro) dan ronggeng –sinden atau waranggana 

(1984: 16-17) 

 

3. Instrumen Tembang Sunda Cianjuran 

Dalam penyajiannya, tembang Sunda Cianjuran menampilkan penembang 

(vokal) dan beberapa instrumen (alat musik), seperti: Kacapi indung, Suling, kacapi 

rincik dan atau rebab. Kacapi indung dan suling merupakan dua instrumen yang 

paling dominan ditampilkan bersama penembang sebagai vokalis. 

 

a. Kacapi Indung 

Dalam penelitian penulisan ini, kacapi indung merupakan objek kajian utama 

yang menjadi bahan telaah atas adanya di dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran, 

namun dalam pembahasan kedepan, fokus kajian tidak menukik pada pembahasan 

tentang bagaimana cara memainkan kacapi atau bagaimana teks pertunjukan kacapi 

indung dalam tembang Sunda Cianjuran, maka dari itu penting kiranya melihat latar 

belakang keberadaan kacapi di luar Cianjuran untuk mendapatkan korelasi dan 
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benang merah atas adanya kacapi indung sebagai manifestasi dari mitologi dan 

simbol-simbol yang terkandung di dalamnya secara inheren.  

Kacapi indung merupakan satu dari beberapa jenis kacapi yang ada dan hidup 

dalam khasanah kesenian di Jawa Barat, meskipun dalam Cianjuran peristilahan 

kacapi indung mempunyai perjalanan sintagmatis –yang berbeda– dalam penamaan 

terhadap kacapi (kacapi indung), hal tersebut hanyalah –atau merupakan– bentuk 

transformasi dari perkembangan Cianjuran, kecuali kacapi rincik yang memang 

berbeda dan mempunyai sejarah kelahiran tersendiri. Enip Sukanda dalam bukunya 

yang berjudul Kacapi Sunda (1996), mendeskripsikan kacapi secara umum dalam 

penggunaannya di pelbagai jenis kesenian di Jawa Barat. Dalam buku tersebut, 

setidaknya 7 (tujuh) kesenian yang menggunakan alat musik kacapi dipaparkan dan 

dikorelasikan dengan konteks penggunaan kacapi itu sendiri dalam kepentingan tiap-

tiap kesenian. Tujuh kesenian dan kepentingan tersebut di antaranya: Upacara Padi, 

Pantun, Tembang Sunda Cianjuran, Kacapi Suling, Celempungan, Jenaka Sunda, 

Lagu-Lagu Wanda Anyar, dan Kacapi Patareman. Di antara ketujuh kesenian yang 

disebutkan, pembahasan kacapi dalam tembang Sunda Cianjuran mendapatkan bobot 

tambahan, yaitu dengan ditambahkannya pembahasan pada penggunaan kacapi dalam 

konteks wanda papantunan/jejemplangan, dedegungan, rarancagan, kakawen, dan 

lagu-lagu panambih. 

Terciptanya jenis alat musik kacapi di Sunda atau –katakanlah– Jawa Barat 

tidak dapat dipastikan, kalau pun ada sumber yang mengatakan tentang kelahiran, itu 

pun hanya dalam bentuk estimasi. Namun, estimasi tersebut tidak hanya bersifat 
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spekulasi, estimasi tersebut bersifat ilmiah karena didukung sumber-sumber yang 

cukup kuat, seperti apa yang diungkapkan Enip Sukanda yang diperolehnya melalui 

naskah lama yang telah dianggap sebagai dokumen sejarah (historis) resmi 

kesejarahan Kerajaan Sunda. Naskah tersebut dinamai Sanghyang Siksakandang 

Karesian dengan kode koropak 630 di bagian naskah Museum Nasional, naskah 

tersebut ditulis pada tahun 1440 Saka yang berarti tahun 1518 Masehi. Dengan 

demikian, naskah tersebut lahir dalam masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, 

penguasa Kerajaan Pakuan Pajajaran tahun 1482-1521 M (Danasasmita, 1987: 84 

dalam Enip Sukanda, 1996: 3). Dalam naskah tersebut tidak disebutkan tentang 

adanya alat musik kacapi, yang ada hanya pantun, namun sekalipun tidak disebutkan 

adanya kacapi pada masa itu, dengan disebutkan adanya pantun secara otomatis, 

kacapi termasuk di dalammya (Danasasmita, 1987: 84 dalam Enip Sukanda, 1996: 3). 

Pernyataan diatas mengeksplisitkan sebuah korelasi antara kesenian pantun dan 

tembang Sunda Cianjuran, pernyataan yang mengatakan bahwa pantun merupakan 

bahan dasar Cianjuran semakin kuat dan nyata, sehingga dimungkinkan pula atas 

adanya korelasi pemaknaan kacapi indung yang ada dalam Cianjuran dengan makna 

filosofis yang terkandung dalam kacapi pantun yang pembahasan selanjutnya tentang 

hal ikhwal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

Dari beberapa sumber, diketahui bahwa pada masyarakat Baduy disebutkan 

hanya mengenal satu bentuk kacapi, bentuknya seperti perahu yang dikedua ujungnya 

dibentuk seperti hiasan sanggul wanita, panjangnya sekitar 50-90 cm, lebar 8-12 cm, 

tinggi sekitar 6-9 cm dengan jumlah dawai antara 7 sampai 12 utas yang terbuat dari 
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kawat. Badan kacapi terbuat dari kayu, bagian bawahnya diberi lubang udara, untuk 

mengatur nada dibuat kayu seperti piramid yang diletakkan pada bagian ujung setiap 

dawai (senar) yang disebut inang. Masyarakat Baduy mempercayai bahwa kacapi 

merupakan penjelmaan dari dewa yang mempunyai keindahan suara, itulah sebabnya 

kacapi berwarna putih saja tanpa pewarna, dan pada kedua ujungnya dibentuk seperti 

sanggul wanita, kesemuanya itu merupakan bentuk dari personifikasi terhadap dewi 

padi yang sangat diagungkan mereka yaitu pada Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Enip 

Sukanda, 1996:4-5). Pada umumnya, kacapi tersebut digunakan untuk kepentingan 

upacara padi¸ dan tentu saja tidak hanya ditemukan di daerah Baduy saja, jenis yang 

hampir serupa dapat ditemukan di daerah-daerah yang hingga kini kebiasaan 

melakukan upacara-upacara adat khususnya upacara padi masih hidup, seperti di desa 

Ranca Kalong Kabupaten Sumedang dengan penggunaan kacapi pada kesenian 

tarawangsa, yang mana dikenal salah satu kacapi yang menggunakan 7 (tujuh) dawai 

dengan sebutan nama kacapi jentreng. 

Dari beberapa kesenian yang ada di Jawa Barat, baik yang hidup dalam 

kepentingan seni pertunjukan atau pun untuk kepentingan ritual, salah satu jenis 

kesenian yang paling identik dengan kacapi ialah kesenian pantun. Hal itu sesuai 

dengan apa yang diungkapkan di atas bahwa penamaan kesejarahan kacapi pun 

memang ditemukan pada seni pantun. Bahkan ada peribahasa yang ber-kirata bahwa 

pantun adalah kependekan dari “papan nu di tuntun” (papan yang di gandeng), papan 
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menunjukkan pada perlambangan kacapi, sementara di tuntun atau digandeng 

menunjukkan pada tukang pantun yang identik dengan mata buta22. 

Dalam tembang Sunda Cianjuran, dikenal salah satu tokoh yang identik 

dengan tembang Sunda Cianjuran yang lebih khususnya dengan kacapi indung¸ tokoh 

tesebut adalah R.A.A Kusumaningrat yang merupakan Bupati Cianjur (1834-1864) 

yang dikenal dengan sebutan nama Dalem Pancaniti. Pembentukan Cianjuran pun 

selalu diidentikan dengan nama beliau dan juga pantun, alasan diidentikannya dengan 

tembang Sunda Cianjuran disebabkan karena kepercayaan masyarakat dan tokoh-

tokoh Cianjuran yang mempercayai bahwa beliau merupakan pencipta seni Cianjuran 

dengan dibantu oleh para seniman-seniman yang hidup pada zaman tersebut. 

Kelahiran Cianjuran yang merupakan hasil gubahan dari pantun merupakan salah satu 

hasil kreativitas dalem Pancaniti. Yang menarik, selain dari mengubah kesenian, 

beliau juga mengembangkan kacapi yang selanjutnya dikenal dengan sebutan nama 

Nyipohaci Guling putih (ibid, 6) hal itu senada dengan apa yang diungkapkan Apung 

SW yang mengatakan bahwa di Cianjur terdapat kacapi indung yang berwarna putih 

milik Dalem pancaniti yang bernama demikian23, –begitupun dengan Tatang Soebari. 

Kacapi dengan bentuk seperti Nyi Pohaci Guling Putih itulah yang selanjutnya 

menjadi kacapi untuk pantun dan Tembang Sunda Cianjuran (Enip Sukanda, 1996:6). 

                                                           
22
 Hal tersebut diutarakan Tatang Soebari, Dalam wawancara singkat pada tgl 16 juli 2007 di 

lantai 3 gd. Jurusan karawitan STSI Bandung di Bandung pukul 10.00 s.d 12.00. pengidentikasian 

pemantun dengan kebutaan mungkin saja terjadi di masa lalu yang mana disebutkan bahwa beberapa 

pemain ahli kacapi pada masanya tersebut kebetulan mempunyai kekuarangan pada penglihatan, Saini 

KM dalam pengantarnya untuk Jackob Sumardjo (2003: XVII) mengatakan hal serupa, yaitu juru 

pantun … seorang buta, tidak dapat melihat.  
23
 Dalam wawancara dengan Apung SW, pada tanggal 26 juli 2007, bertempat di rumah 

Apung SW (Banjaran). 
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  Deskripsi jenis kacapi yang digunakan dalam penyajian tembang Sunda 

Cianjuran lebih lanjut dipaparkankan Deni Hermawan dalam skripsinya yang 

berjudul “Tabuhan Kacapi Tembang Sunda Cianjuran: Tinjauan Musikologis 

Terhadap Teknik Dan Gaya Permainan Uking Sukri” (1990). Dalam 

mendeskripsikan kacapi indung, beliau sengaja menambah bobot bahasan pada 

pembahasan kacapi, dengan alasan bahwa memang fokus bahasan dalam skripsi 

tersebut mengarah penuh pada kacapi, terutama kacapi indung.  

  Jenis kacapi indung ini berdiameter panjang kira-kira 135-150 cm, dengan 

lebar kira-kira 24-26 cm, tinggi kotak suara (vertikal) kira-kira 21 cm. Bahan baku 

yang digunakan terdiri dari kawat kuningan (hal 69). Kayu yang biasa 

digunakan/dipakai dalam pembuatan kacapi terdiri dari beberapa macam, antara lain: 

Manglid (magnolia blumei PRANTL), suren (toona Sureni ROXB. = cedrea febrifuga 

BL.), kananga (canagium odoratum BAILL. = cananga odorata HOOK.F) dan lame 

(alstonia scholaris R.BR.) (van Zanten 1987, 91 dalam Deni Hermawan, 1990). 

Kemudian kawat kuningan yang digunakan sebagai dawai pun terdiri dari beberapa 

macam ukuran sesuai dengan nomor urut dawai kacapi, berikut jenis dawai sesuai 

dengan nomor urut hasil wawancara Deni Hermawan dengan Uking Sukri januari 

1989: ukuran 0,5 mm untuk dawai no 1-9; ukuran 0,6 mm untuk dawai no 10-11; 

ukuran 0,7 mm untuk dawai no 12-13 ukuran 0,8 untuk dawai no 14; ukuran 0,9 

untuk dawai no 15; dan ukuran 1 mm untuk dawai no 16-18 (Deni Hermawan, 

1990:69). Kacapi indung termasuk kedalam klasifikasi chordophone, sub klasifikasi 

zither dengan resonator berbentuk kotak, board zither. Sedangkan ditinjau dari cara 
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memainkannya termasuk ke dalam kelompok plucked chordophone –alat musik petik 

(Deni Hermawan, 1990: 69).  

 

(gambar II, Kacapi Indung, Dokumentasi milik Heri Herdini) 

Bentuk kacapi indung harus menyerupai bentuk parahu. Oleh sebab itu sampai 

sekarang belum pernah ditemukan kacapi indung dalam bentuk lain. Parahu dianggap 

sangat penting peranannya di dalam konsep budaya masyarakat Sunda (ibid: 71) [?], 

dan kalau pun ada yang bentuknya tidak meyerupai parahu, tentu saja bukan kacapi 

indung tapi kacapi lain yang mempunyai nama lain. 

  Bagian-bagian pada kacapi indung terdiri dari: Gelung, yang berada pada 

ujung kiri dan kanan kacapi, dinamai gelung karena bentuknya yang hampir 

menyerupai gelung (sanggul) yang biasa dipakai perempuan yang disimpan di kepala 

bagian belakang. Pada bagian depan, kacapi terdapat pureut yang jumlahnya sesuai 

dengan jumlah dawai kacapi indung yaitu 18 buah. Posisi pureut ini ditempatkan di 

depan dan menusuk ke dalam resonator kacapi, di dalam kacapi, puret tersebut diikati 

dawai. Dengan kata lain, pureut ini menjadi tumpuan bagi salah satu ujung dawai. 

Fungsi pureut yaitu sebagai pengatur (tuning) nada-nada yang masih jauh untuk 
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mendekati atau mengejar nada-nada tertentu dalam sebuah laras. Sementara untuk 

mengatur nada nada yang hampir sesuai dengan ketentuan (sudah/hamper mendekati 

nada yang diinginkan), pengaturan nada beralih atau dilakukan melalui bagian lain 

pada kacapi, yaitu Inang, yang berbentuk segitiga (piramid). Jumlah inang pada 

kacapi indung pun sesuai dengan jumlah dawai yaitu 18 buah. Posisi inang 

ditempatkan di bagian papan kacapi indung yang berorientasi menjadi mediasi dawai-

dawai yang keluar dari lubang-lubang papan. Setiap dawai yang keluar dari lubang 

papan tersebut bersumber dari dawai yang telah diikatkan pada pureut yang berada di 

dalam kacapi indung (dibawah papan yang dimaksud), setiap dawai melewati inang 

dan ujung lain dari dawai tersebut ‘diikatkan’ pada bagian lain pada kacapi yang 

berfungsi sebagai tumpuan dawai. Posisi penempatan inang berbeda-beda, 

penempatannya sesuai dengan karakter dawai yang ada pada kacapi, semakin kecil 

diemeter dawai, maka semakin dekat posisi inang pada tumpuan dawai. Pada bagian 

bawah kacapi, terdapat lubang yang berbentuk segi panjang, arah panjangnnya 

mengikuti panjang kacapi. 

Setelah dawai yang diikatkan pada pureut yang bertumpu pada tempat lain, kacapi 

dilaras dengan terlebih dahulu pengaturan dilakukan dengan memutar pureut, setelah 

mendekati nada yang diharapkan, pengaturan beralih pada inang. Setelah itu, barulah 

kacapi dapat mengeluarkan suara yang dihasilkan dari senar yang diregangkan 

melewati keseluruhan elemen yang terdapat pada kacapi.  

  Cara memainkan atau membunyikan/menyuarakan kacapi terdapat beberapa 

macam cara, di antaranya dengan cara disintreuk, ditoel, dan dikait atau diranggeum. 
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Disintreuk yaitu salah satu teknik membunyikan kacapi dengan menggunakan salah 

satu jari tangan kanan terhadap dawai dengan proses persentuhan pada umumnya 

dilakukan oleh kuku pada jemari tangan dengan arah pergerakan menjauhi pemain 

kacapi (lihat Deni Hermawan: 1990: 70). Sedangkan ditoel adalah teknik 

membunyikan kacapi dengan cara memetik salah satu dawai kacapi dengan arah 

pergerakan kebalikan dari disintreuk yaitu dengan cara meluruskan jari telunjuk 

tangan kiri yang diluruskan (90
0
 posisi dari dawai) terhadap dawai kacapi, dengan 

arah petikan menuju pemain. Apabila kedua teknik tersebut dilakukan secara 

bersamaan terhadap dua dawai (nada) yang berjarak kurang lebih satu kuint, maka 

akan menghasilkan satu jenis tabuhan yang disebut kemprang (Deni Hermawan: 

1990:69-70). Sedangkan apabila dilakukan secara bergantian terhadap sejumlah nada 

yang wilayahnya relatif luas, maka akan menghasilkan satu jenis tabuhan yang 

disebur pasieup (Deni Hermawan: 1990:69-70). Yang dimaksud dengan dikait atau 

diranggeum yaitu satu teknik membunyikan dengan menggunakan ibu jari dam 

telunjuk (pada tangan kanan), ibu jari dan jari tengah (pada tangan kiri) terhadap 

nada-nada tertentu secara bergantian (Deni Hermawan: 1990:69-70). Tabuhan 

kemprang dipakai pada lagu-lagu papantunan, dan jejemplangan; pasieup dipakai 

pada lagu-lagu rarancagan, dedegungan dan kakawen. Kemudian kait atau ranggeum 

dipakai pada lagu panambih (Deni Hermawan: 1990:69-70). 
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b. Kacapi Rincik 

Pada dasarnya kacapi rincik tidak jauh berbeda dalam hal bentuk dengan 

kacapi indung, perbedaannya hanya terletak pada ukuran dan jumlah dawai yang 

lebih sedikit. Ukuran kacapi rincik lebih kecil yaitu panjang kira-kira 95-100 cm 

dengan lebar sekitar 22 cm, sedangkan tinggi relatif sama dengan kacapi indung yaitu 

sekitar 21 cm. Jumlah dawai kacapi rincik pada umumnya lebih sedikit dari pada 

kacapi indung yaitu 15 utas dan terbuat dari baja. Satu oktaf nada dalam kacapi rincik 

lebih tinggi dibandingkan dengan kacapi indung (Enip Sukanda 1996:9). Selain dari 

itu, dalam kacapi rincik tidak terdapat pureut24 sebagai pengatur nada, cara mengatur 

nada dalam kacapi rincik dilakukan melalui inang
25

 dan atau dengan memutar tuner 

pad yang biasa digunakan pada kacapi siter (lihat, Enip Sukanda 1996:9).  

Fungsi kacapi rincik dengan kacapi indung tentu sangat jauh berbeda. Jika 

kacapi indung berfungsi sebagai instrumen utama dalam Cianjuran, kacapi rincik 

berfungsi sebagai pembawa melodi-melodi pokok kacapi indung secara melodis 

(Enip Sukanda 1996:9). Kelahiran kacapi rincik tidak terlepas dengan perkembangan 

Cianjuran itu sendiri, adanya lagu-lagu panambih dalam tembang Sunda Cianjuran 

sejalan dengan kelahiran kacapi rincik itu sendiri. Kelahiran kacapi rincik lebih 

kepada implikasi atas kebutuhan musikal Cianjuran. Perjalanan kelahirannya seperti 

dituliskan Enip Sukanda (1996), yang awalnya berasal dari kacapi suling yang 

                                                           
24
 Beberapa bentuk pasak yang ‘ditancapkan’ pada papan tengah bagian depan kacapi yang 

berfungsi sebagai pengatur nada dalam kacapi indung, dari nada-nada yang masih jauh untuk 

mendekati atau mengejar nada-nada tertentu.  
25
 Sebentuk kayu kecil berbentuk segi tiga yang diletakan di atas papan sebagai penyangga 

dawai, inang berfungsi sebagai pengatur nada-nada yang belum sesuai dengan ketentuan namun 

tersebut tidak jauh dari nada yang diharapkan atau tertentu, dengan kata lain pengatur nada-nada dekat.  
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dipentasan sebagai lagu tambahan atau lagu ekstra, lagu-lagunya berbentuk tandak, 

baik dari gamelan pelog atau salendro Sunda maupun gamelan degung. Lagu-lagu 

ekstra yang semula hanya berbentuk instrumentalia selanjutnya berkembang menjadi 

sekar gending: lagu-lagu ekstra tersebut selanjutnya dinyanyikan dengan 

menggunakan lirik lagu, penamaannya pun berubah menjadi Lagu Panambih (Enip 

Sukanda, 1996:8). Dalam praktiknya, beberapa lagu panambih membutuhkan nada-

nada tambahan yang tidak ‘terkejar’ kacapi indung, maka untuk memenuhi kebutuhan 

itu lahirlah kacapi rincik26. Dalam pementasan tembang Sunda Cianjuran kadang-

kadang digunakan dua buah kacapi rincik berpasangan dengan teknih permainan yang 

berbeda, rincik pertama sebagai pembawa melodi, kemudian rincik kedua sebagai 

pembawa ritmis pada kenongan –nada-nada akhir frase– lagu (Deni Hermawan, 

1990:74). Keduanya dilaras dengan laras yang sama sesuai dengan laras yang 

digunakan dalam pementasan (laras pelog atau laras sorog), namun lain halnya 

apabila dalam pertunjukan yang dipakai adalah laras salendro, maka kedua kacapi 

rincik tersebut bisa dilaras dalam laras yang berbeda. Rincik pertama dilaras dalam 

laras sorog (madenda) yang berfungsi sebagai pembawa melogi, kemudian rincik 

kedua dilaras dalam laras salendro dan berfungsi sebagai pembawa ritmis sesuai 

dengan kenongan lagunya (Deni Hermawan, 1990:74). 

Berdasarkan estimasi waktu, kelahiran kacapi rincik tidak jauh sekitar tahun 

1930-1950 (lihat Enip Sukanda 1996:8, dan Deni Hermawan 1990:74). Namun 

kemungkinan kurang dari itu juga bisa saja, dengan alasan jika kita melihat data yang 

                                                           
26
Bdk hasil wawancara dengan Tatang Soebari juli 2007. 
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diperoleh dari tulisan Atik Sopandi & Enoch Atmadibrata, (1983:38) yang 

mengatakan bahwa:  

…kira-kira pada tahun tahun 1920 M, lagu-lagu tembang itu dilengkapi dengan panambih. 

sejak itulah tembang Sunda diiringi alat-alat seperi diatas (kacapi, & suling,), dan dilengkapi 

lagu-lagu panambih secara mutlak. 

 

Dengan demikian kiranya dimungkinkan kelahiran rincik tersebut lahir 

sebelum tahun 1930. Informasi lain yang diperoleh berdasarkan hasli wawancara 

dengan Abah Dadan (Cianjur) mengatakan bahwa kacapi rincik diciptakan oleh tokoh 

(seniman) di Bandung yaitu Sabri Tua pada tahun 1950
27
. 

 

c. Suling 

Di Jawa Barat khususnya di Priangan dikenal dua jenis suling, yaitu suling 

berlubang empat dan suling yang berlubang 6 (enam). Namun, ada juga yang 

berlubang tujuh, yaitu suling yang berlubang 6 (enam) dengan satu lubang tambahan 

di belakang, dari keenam lubang depan atau atas. Suling yang berlubang empat pada 

umumnya, selain digunakan dalam tembang Sunda Cianjuran, juga digunakan dalam 

kesenian degung dan kawih –kacapian yang mengunakan kacapi siter. Suling yang 

berlubang empat juga sering disebut suling degung (Deni Hermawan, 1990:75). 

Suling degung ukuran panjangnya kira-kira 33-36 cm dengan diameter dalam kira-

kira 25-17 mm dan diameter luar kira-kira 22 mm, suling degung jarang digunakan 

dalam tembang Sunda Cianjuran, kalau pun dipakai hanya terbatas kepada lagu-lagu 

                                                           
27
 Wawancara pada tanggal 29 oktober 2007 di rumah Abah Dadan, Abah Dadan sendiri 

adalah seorang praktisi seni tembang Sunda Cianjuran yang dikenal sebagai pemain kacapi indung 
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panambih yang berwanda lagu-lagu degung, seperti: lagu Degung Ciaul, dan 

Sinangling Degung (Deni Hermawan 1990:76). 

Sedangkan suling yang berlubang enam yang biasa dipakai dalam tembang 

Sunda Cianjuran, ukuran panjangnya kira-kira 60-64 cm dengan diameter dalam kira-

kiara 17 mm dan diameter luar kira-kira 22 mm (Deni Hermawan, 1990:75). Ukuran 

yang berbeda dalam suling ini menentukan jenis suara dan nada yang dikeluarkannya 

pula. Ukuran suling ini dijadikan pegangan untuk menentukan cocok tidaknya suara 

si penembang. Ada beberapa penembang yang suaranya cocok dengan suling ukuran 

60 cm, ada juga yang lebih cocok dengan ukuran 61 cm, bahkan ada juga yang lebih 

cocok dengan ukuran 64 cm. sebagai ukuran yang dianggap paling rendah suaranya 

(Deni Hermawan, 1990:75), dengan kata lain tergantung ambitus suara penembang. 

Suling yang berlubang enam dalam pementasannya biasa dipakai dalam dua laras, 

yaitu laras pelog dan sorog, pada giliran pementasan dalam laras salendro, peranan 

suling digantikan oleh rebab (Deni Hermawan, 1990:75-76). 

Dalam tembang Sunda Cianjuran, Suling berperan sebagai yang menyertai 

vokal, terutama dalam lagu-lagu dalam jenis tembang, sedangkan dalam lagu-lagu 

panambih, selain berperan menyertai vokal juga menghiasi dan memberi variasi-

variasi pada kekosongan-kekosongan di saat tidak ada vokal, biasanya di awal 

(sebelum vokal masuk) dan di tengah lagu sebagai gelenyu, mengawali frase vokal 

pada bagian-bagian tertentu (Deni Hermawan, 1990:76). 
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Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suling adalah bambu yang 

disebut tamiang (schizostrachyum blumei NEES atau bambusa longinodis MIQ., van 

Zanten 1987: 103 dalam Deni Hermawan 1990: 76). 

Sehubungan dengan suling berlubang tujuh, hal ini diungkapkan oleh Tatang 

Soebari sebagai praktisi tembang Sunda Cianjuran yang lebih dikenal sebagai ahli 

suling mengatakan bahwa suling berlubang tujuh merupakan buah tangan dari 

pemikirannya pada tahun 1988. Tentu saja hal ini suling lubang tujuh yang 

kelahirannya dilihat dari perspektif beliau, jika ada sumber lain yang mengatakan 

berbeda hal itu bisa saja dikarenakan pendokumentasian –arsip pembuatan suling 

tersebut– tidak ada. Pembuatan suling lubang tujuh tersebut dilatarbelakangi oleh 

untuk memenuhi kebutuhan musikal pada saat beliau memirig lagu sanggian Mang 

Suarna dengan judul Kembang Alik yang lagunya berlaraskan madenda/nyorog posisi 

singur dalam kacapi laras pelog. Dikarenakan pada waktu itu Mang Suarna tidak 

menginginkan iringan dilakukan dengan menggunakan rebab, maka iringan pun 

dilakukan dengan menggunakan suling (sesuai dengan permintaan Mang Suarna). 

Sementara itu dalam praktiknya, suling memiliki ‘kekurangan’ dalam memberikan 

nada-nada tertentu, maka dicarilah solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Dari 

persoalan tersebut, Tatang Soebari membuat suling yang memiliki lubang tujuh yang 

terletak di belakang, tepatnya di posisi tempat ‘pijakan’ ibu jari tangan yang 

penempatannya mendekati lubang tiup. Suling hasil kreasi tersebut dimainkan oleh 

Iwan Mulyana yang mengiringi penembang Yayah Rohaepi, semetara pada waktu itu 

Tatang Soebari sendiri masih memegang (memainkan) kacapi. Dalam proses 
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eksplorasi pembuatan suling lubang tujuh, beliau telah menghabiskan 15 suling 

sebagai percobaan, dan ternyata setelah berkembang suling tersebut memiliki 

kemampuan yang cukup signifikan. Suling lubang tujuh memiliki kemampuan 

‘mengejar’ laras lebih banyak dibanding suling lubang 6 (enam), nada-nada yang 

terkejar di antaranya: Liwung, Sorog dan Jawar dalam laras pelog. Berkenaan dengan 

penciptaan suling berlubang tujuh, mungkin akan sedikit mendapat kontroversi dalam 

hal ihkwal penciptaan, dengan adanya tulisan ini diharapkan pendokumentasian 

tentang proses penciptaan suling tersebut dapat menjadi stimulus atas data lain yang 

lebih lengkap dan dipercaya –jika ada 

. 

d. Rebab 

Rebab adalah sejenis alat musik gesek, tergolong jenis fiddle yang 

mempunyai dua buah dawai terbuat dari logam kawat kuningan (Deni Hermawan: 

77). Bagian-bagian rebab pada dasarnya terdiri dari: pucuk (kepala), puret (untuk 

melaras, terletak di kiri dan kanan –tepatnya di bagian pucuk), tihang (badan), 

wangkis (kotak suara yang dibungkus dengan kulit), dan suku –kaki. Prinsipnya dua 

dawai tersebut direntangkan sejajar  dengan ujung atas suku melalui tumpang sari 

(jembatan penopang dawai) ke leher kemudian (masing-masing dawai) dikaitkan 

pada pureut kiri dan kanan (Deni Hermawan, 1990:77). cara melarasnya yaitu dengan 

memutar puret tadi, dawai sebelah kiri (dilihat dari arah rebab) dilaras kira-kira satu 

kuint lebih tinggi dari dawai sebelah kanan (Deni Hermawan, 1990:77). 
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Panjang rebab keseluruhan dari kaki sampai kepala kira-kira 105-115 cm, 

panjang tiap-tiap pureutnya kira-kira 30 cm dan diameter kira-kira 20 cm dengan 

kedalaman kira-kira 5 cm. Penggeseknya terbuat dari tongkat kayu (kira-kira 75 cm) 

dengan diberi benang nilon (knur) –yang direntangkan, diikatkan tanpa regangan 

pada kedua ujungnya. Untuk meregang tali penggesek ini digunakan jari tangan di 

saat memegang penggesek tali (Deni Hermawan, 1990:78).   

Selain digunakan dalam tembang Sunda Cianjuran, rebab juga digunakan 

dalam pertunjukan wayang dan beberapa kesenian lain. Rebab yang dikatakan baik 

atau bagus kualitasnya biasanya terbuat dari pohon jeruk besar seperti jeruk jamblang 

atau jeruk dalima (cirtus maxima MERR. = citrus documana LINN. Kotak suaranya 

terbuat dari pohon (kayu) nangka (jackfruit tree: artocarpus integra MERR. = 

artocarpus integrifolia LINN. (van Zanten 1987:107 dalam Deni Hermawan 

[1990:78]). 

 

4. Penembang Dalam Tembang Sunda Cianjuran 

Penembang atau juru sekar dalam tembang Sunda Cianjuran bisa terdiri dari 

beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, namun pada kebanyakan 

pementasan Cianjuran saat ini penembang perempuan lebih dominan. Hal itu sesuai 

dengan catatan beberapa sumber yang sering kali mengatakan bahwa: “dalam satu 

pementasan bisa terdiri dari satu sampai lima orang penembang, wanita saja atau pria 

dan wanita, jarang sekali terdiri dari pria saja” (lihat Deni Hermawan, 1990:80), 

padahal jika melihat latar belakang sejarah Cianjuran, dikatakan bahwa dahulu 
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penembang hanya terdiri dari laki-laki saja, seperti dalam “Deskripsi Kesenian Jawa 

Barat” (Ganjar Kurnia, dkk) yang mengatakan bahwa Pada mulanya mamaos 

dinyanyikan oleh kaum pria, baru pada perempatan pertama abad ke-20, mamaos bisa 

dipelajari oleh kaum wanita (2003: 48). Dengan demikian, Cianjuran disajikan oleh 

kaum laki-laki saja dan dikenal beberapa tokoh penembang laki-laki pada waktu itu 

yang mempunyai suara baik, di antaranya yaitu dari Keluarga kabupatian antara lain: 

1. Rd. Natawiredja, 2. Rd. Adinegara, 3. Rd. Habib, 4. Rd. Suriakusuma. Dengan 

gambaran tersebut jelaslah kiranya bahwa pada mulanya para juru mamaos itu hanya 

terdiri atas kaum pria saja. (Enip Sukanda, 1984).  

Para penembang wanita bisa dianggap sebagai ‘bintang’ pertunjukan dalam 

tembang Sunda Cianjuran mutakhir, karena penembang dianggap sebagai unsur 

terpenting dalam tembang Sunda Cianjuran (Deni Hermawan, 2002:48) seperti 

halnya penembang dalam konfigurasi lain dalam musik populer yang dikenal dengan 

vokalis. Sejak lahirnya tembang Sunda Cianjuran, peranan yang menduduki sebagai 

penembang bukanlah orang yang ‘biasa’, mereka adalah orang-orang yang 

mempunyai status tinggi atau kekuasaan untuk mendapat legitimasi sebagai 

penembang, di kalangan masyarakat Cianjur seperti Rd. Natawiredja dan beberapa 

penembang lain pada zamannya yang memang mempunyai status tersebut. Deni 

Hermawan (2002), melihat tingkatan status yang ada antarpemain dalam tembang 

Sunda Cianjuran, dan penembang dengan hirarki tertentu, dan lagi-lagi penembang 

dianggap sebagai yang mempunyai status paling tinggi. Pemain kacapi indung 

menduduki status di bawah penembang dalam urutan kepentingannya, diikuti pemain 
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suling kemudian kacapi rincik (Deni Hermawan, 2002). Perbedaan kepentingan yang 

mengonstruksi perbedaan status tersebut berimplikasi pada pembayaran honor tiap-

tiap pemain, penembang, dan pemain kacapi indung yang dianggap elemen primer 

dalam Cianjuran mendapatkan bayaran yang cukup bersaing dan penembang selalu 

yang tertinggi. 

Sementara itu, pemain suling, kacapi rincik dan rebab, mendapat bayaran 

lebih kecil. Dengan demikian, tidak heran apabila para vokalis memiliki kehidupan 

lebih baik (sejahtera) dan pada umumnya tinggal di rumah yang lebih baik daripada 

para instrumentalis (Deni Hermawan, 2002:49) 

Secara musikal, para penembang sangat tergantung pada para instrumen, 

terutama pada pemain kacapi indung. Kacapi inilah yang memulai dan memberi 

isyarat kepada penembang untuk mulai menembang dalam nada-nada yang cocok dan 

waktu yang tepat dan menuntun penembang sampai akhir lagu (Deni Hermawan, 

2002:50). Di luar konteks musikal, terutama dalam menejerial sebuah kelompok atau 

group kesenian (sanggar), banyak para penembang wanita mengambil kedudukan 

sebagai pimpinan group tembang Sunda Cianjuran seperti: Saodah Harnadi 

Natakusumah, Enah Sukaenah dan masih banyak lagi (lihat Deni Hermawan 2002: 

50-51).  

Dengan gambaran seperti itu, sangat jelas bahwa posisi penembang dalam 

tembang Sunda Cianjuran cukup sentral, baik dalam konteks pertunjukan maupun 

dalam kehidupan di luar pertunjukan. Namun, tentu saja elemen-elemen lain yang ada 

dalam pertunjukan tersebut tidak lantas menjadi dikesampingkan, keberadaan elemen 
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lain atau lebih jelasnya instrumen seperti (terutama) kacapi indung dan suling ada 

sebagai pengisi kesatuan yang utuh dengan puncaknya pada penembang, keberadaan 

ketiga elemen tersebut bukan sebagai konstalasi namun sebagai unity, atau lebih 

jelasnya bukan sebagai kumpulan yang ada lalu dikait-kaitkan namun lebih sebagai 

kesatuan yang utuh yang saling berhubungan yang menjadi bentuk mandiri yaitu 

tembang Sunda Cianjuran. 

 

D. KONSEP GENDER 

Gender atau jender dapat berarti perbedaan jenis kelamin (seks), seperti yang 

didefinisikan secara literal dalam kamus-kamus bahasa Indonesia, namun dalam 

pengertian ini, gender berarti suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya (Mansour Fakih 1996:8). 

Sebelumnya secara eksplisit Mansour Fakih membedakan konsep kata gender dengan 

seks yang berarti jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan persifatan atau 

pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat 

pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia 

yang memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan 

memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki ovum 

(dan atau telur), memiliki vagina, dan mempunyai atat menyusui aktif (lihat Mansour 

Fakih 1996). Dengan kata lain, konsep seks dalam arti jenis kelamin lebih 

menunjukkan pada determinisme Tuhan yang tidak bisa ditawar, terlepas dari 

beberapa kasus perubahan jenis kelamin yang pada hakekatnya tetap.  
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Lain halnya dengan konsep gender yang merupakan konstruksi sosial yang 

dilekatkan oleh masyarakat. Kontruksi tersebut tentu saja dengan perbedaan-

perbedaan yang dilekatkan pada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sejarah 

diperensiasi laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara kultural dan natural, 

Diskursus tentang keberadaan laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang baru dalam 

dunia ilmu pengetahun, baik sosial maupun budaya, seperti antropologi sosial, 

entomusiklogi (dan seni pada umumya) bahkan perspektif agama pun telah 

mengambil bagian dalam pengkajiannya. Hal yang paling mendasar dari pangkal 

permasalahan yang dimunculkan adalah dalam segi diperensiasi (pembedaan), laki-

laki dan perempuan dilihat dari segi ambivalensi bukan ekuivalensi-nya. Hal ini 

rupanya menjadi bom waktu yang pada saat saat tertentu meledak, dan pemicunya 

adalah (diantaranya) inequelity atau ketidakadilan yang dilihat secara skeptik. 

Perbedaan laki-laki dan perempuan diyakini memberikan implikasi merugikan bagi 

keduanya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik sebagai yang dirugikan atau 

yang merugikan (?). Dari segi sejarah, beberapa agama besar mempunyai mitologinya 

sendiri-sendiri, namun demikian lagi-lagi kesemua cerita tersebut hampir mengarah 

pada sebuah perbedaan, dan memang harus diakui bahwa tema itu memang berbeda. 

Perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi semacam hal yang absolut. Islam 

mengatakan bahwa perempuan diciptakan ‘belakangan’ setelah laki-laki, hal itu 

dibuktikan dengan ayat ayat dalam Q.S An-Nisa yang mengatakan bahwa perempuan 

(Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam), meskipun secara mendalam 

pernyataan itu masih diperdebatkan lagi.  
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Dalam agama Hindu tidak disinggung mengenai perempuan yang diciptakan 

dari tulang rusuk laki-laki, namun kecenderungan tafsir yang mengarah pada wacana 

tersebut dapat kita temukan dari mitologi tentang perempuan yang diciptakan setelah 

laki-laki yaitu dalam Lontar Medang Kamulan tentang terciptanya laki dan 

perempuan. Dalam mitologi itu diceritakan Dewa Brahma menciptakan secara 

langsung laki-laki dan perempuan (sebelum berjenis kelamin). Pada awalnya, Dewa 

Brahma atas kerja sama dengan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa membuat manusia dari 

tanah, air, udara, api, dan akasa. Sesudah itu Dewa Bayu memberikan napas dan 

tenaga, Dewa Iswara memberikan suara dan bahasa. Sang Hyang Acintya 

memberikan idep sehingga manusia bisa berpikir. Setelah tugas membuat manusia itu 

selesai ternyata manusia yang diciptakan oleh Dewa Brahma atas penugasan Hyang 

Widhi itu tidak memiliki kelamin. Jadi tidak laki dan tidak perempuan. Karena itu 

Dewa Brahma masuk ke dalam diri manusia ciptaan-Nya itu, kemudian menghadap 

dan mencipta ke timur laut. Dari ciptaan itu muncullah manusia laki dari timur laut. 

Kemudian menghadap ke tenggara untuk mencipta terus muncullah manusia 

perempuan dari arah tenggara (www.hindu-indonesia.com[26.09.07]). Kata 

“kemudian” dalam pernyataan tersebut tentu saja menunjukkan setelah laki-laki, yang 

secara implisit mengonstruksi pemahaman bahwa laki-laki adalah jenis kelamin 

pertama yang diciptakan sebelum perempuan. Rupanya pada awal abad ke 20 

fenomena-fenomena yang memuat pemahaman tentang diperensiasi laki-laki dan 

perempuan mencuat dan menjadi isu yang cukup penting diperdebatkan. Hal itu pula 

yang berimplikasi pada pergerakan kaum perempuan yang kelak (kini) populer 
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dengan sebutan kaum feminis. Feminisme menjadi bagian dari paradigma berpikir 

yang pada pangkal lain melahirkan feminisme radikal yang jelas-jelas menyatakan 

‘perang’ dengan kaum laki-laki. 

Oposisi yang menjadi pasangan atau lawan dari feminisme disebut 

maskulinitas, namun meskipun demikian maskulin tidaklah menjadi semacam sebuah 

pergerakan pemikiran, maskulinitas tidak menjadi sebuah maskulinisme sebagai 

faham yang lain dalam paradigma berfikir maupun diskursus. Sedangkan yang lebih 

eksplisit dari dikotomis kedua oposisi tersebut lebih kepada matriarkat dan patriarkat 

sebagai implikasi dan kepanjangan tangan dari matrilinealitas dan patrilinealitas.  

Konfigurasi yang paling populer dalam membedakan laki-laki dan perempuan 

secara psikologi yang melekatkan pelabelan (stereotip) maskulin dan feminis secara 

mitologis (kontemporer) adalah tentang kepercayaan bahwa laki-laki berasal dari 

planet mars dan perempuan berasal dari venus dalam bukunya DR. John Gray (man 

are from mars, women are from venus), inti dari pembedaan laki-laki dan perempuan 

adalah dari segi penggunaan daya berfikir rasional (kognitif) dan berfikir intuitif 

(afektif), laki-laki yang berasal dari Mars memiliki kecenderungan: berbagi fakta 

(mengungkapkan dan mengumpulkan fakta), mandiri, bertukar pikiran, dan bersaing. 

Sedangkan perempuan yang dipercaya berasal dari Venus memiliki kecenderungan: 

mengungkap perasaan (berbagi rasa) bergantung, bertukar perasaan melalui bicara, 

dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Hal yang diungkapkan di atas 

tentu saja sebagai sebuah mitos dan cerita-cerita fiktif yang cukup ilmiah, yang pada 

kenyataannya bisa kita temukan kasus-kasusnya yang justru kebalikan dari apa yang 
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diungkapkan diatas. Kecenderungan yang dilekatkan pada laki-laki bisa saja dimiliki 

oleh beberapa perempuan dan sebaliknya kecenderugan yang dilekatkan pada 

perempuan dapat kita temukan pada beberapa laki-laki. Yang paling menarik adalah 

ternyata laki-laki membutuhkan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya, dengan kata 

lain dalam hal-hal tertentu, laki-laki bergantung pada perempuan dan begitu pula 

sebaliknya pada perempuan. Keberadaan perbedaan yang ada jika disatukan menjadi 

sebuah kesempuarnaan atas adanya laki-laki dan perempuan sebagai hakikat dari 

manusia.  

Perbedaan lain dari laki-laki dan perempuan berada dalam tatanan kultural 

dan natural, juga dalam tatanan sakral dan profan. Dalam tatanan sakral seringkali 

perempuan mendapatkan posisi yang diagung-agungkan, seperti dalam manifestasi 

Dewi Sri yang cukup dikenal pada masyarakat ladang, personifikasi dari mitos mitos 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

menguatkan pembentukan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.. Dalam 

kehidupan profan atau lebih jelasnya dalam kehidupan sosial yang sekuler, 

perempuan disinyalir sering menjadi korban ketidakadilan. Ketidakadilan yang 

ditunjukkan pada kaum perempuan tersebut ‘diratifikasi’ karena dominasi korban 

berasal dari jenis kelamin perempuan. Ketidakadilan gender (inequelity gender) 

tersebut menjelma dalam berbagai hal, di antaranya berupa: marginalisasi dan 

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau perempuan selalu dinomorduakan dalam 

memberikan keputusan dan posisi politik, stereotif atau pelabelan negatif, misal: 

perempuan itu lemah, cengeng dll, (lihat Mansour Fakih, 1996: 12-13).  
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Konsep gender adalah konsep yang melihat berbagai fenomena dari perspektif 

konstruksi sosial yang melekat pada laki-laki dan perempuan, kenapa demikian?, 

karena jika melihat pelbagai kasus ternyata ada indikasi bahwa perbedaan sosial 

antara laki-laki dan perempuan tersebut menimbulkan persoalan-persoalan lain secara 

implisit maupun eksplisit, lalu Mansour Fakih (1996) menjelaskan bahwa tugas 

utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi ideologi dan praktik 

hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap 

aspek-aspek kehidupan lain yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam perspektif gender, 

transformasi sosial sesungguhnya merupakan proses dekonstruksi peran gender dalam 

seluruh aspek kehidupan di mana terefleksi perbedaan-perbedaan gender yang telah 

melahirkan ketidakadilan gender. Puncak dari pemahaman keberadaan diskursus 

tentang gender tersebut bermuara pada konsep pengarusutamaan gender, yaitu sebuah 

konsep yang mencoba memberikan ‘pemahaman baru’ pada berbagai tingkatan 

persoalan dengan memberikan pemahaman dan asumsi yang lebih mengutamakan 

keberadaan laki-laki dan perempuan secara ‘seimbang’. 

Dalam tembang Sunda Cianjuran, beberapa kasus yang terkait dengan konsep 

gender cukup jelas adanya, baik yang bersifat sakral maupun profan. Hal itu terjadi 

dalam tingkatan permukaan maupun mendalam, dalam tingkatan mitos dan konteks 

pertunjukan maupun dalam tingkatan realis di dalam teks pertunjukan. Semua itu 

berkembang sejalan dengan fenomena lain yang ada dalam tingkatan berbeda, 

transformasi sosial dalam hal-hal lain sejalan dengan perubahan-perubahan yang ada 

dalam tembang Sunda Cianjuran. Konsep gender yang dikaji dalam tembang Sunda 
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Cianjuran akan menitikberatkan pada perubahan-perubahan dan transformasi yang 

ada di dalamnya, sehingga saat ini perempuan mendukuki sebagai penembang dalam 

Cianjuran.  

 

E. SIMBOLISME KACAPI INDUNG DALAM TEMBANG SUNDA 

CIANJURAN: Analisa Strukturalisme Pada Penembang Terhadap 

Proses (konsep) Pengarusutamaan Gender 

 

Bab ini merupakan isi dari kajian yang lebih khusus mengenai fokus 

pembahasan masalah. Dalam bab ini, sebelum membahas kajian secara langsung, 

akan dipaparkan dan diterangkan terlebih dahulu pengertian dari judul penelitian 

yang lebih mengarah pada definitif lalu kepada maksud dari pengertian judul 

penelitian, dalam menerangkan judul tersebut tentu saja terlebih dahulu harus 

dijelaskan definisi dari terminologi kata perkata. Dalam pemisahan kata perkata, arti 

lebih kepada denotasi, setelah kata-kata tersebut terangkai menjadi kalimat, tentu 

akan mempunyai arahan yang lebih dari sekedar makna yang bersifat definisi.  

Dalam bab ini pula, akan dibahas beberapa hal yang menjadi pokok persoalan 

terhadap kajian tentang simbolisme kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran, 

yang kaitannya dengan proses penempatan perempuan sebagai penembang. Bagian 

atau subbab itu di antaranya akan membahas tentang: 1. Pengertian Umum, 2. 

Simbolisme Kacapi Indung; 3. Relasi Kacapi Indung Dengan Penembang dalam 
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Tembang Sunda Cianjuran, 4. Gender Dalam Tembang Sunda Cianjuran, dan 5. 

Konsep (proses) Pengarusutamaan Gender dalam Tembang Sunda Cianjuran. 

 

1. Pengertian Umum 

Dalam pegertian umum akan dibahas pengertian judul secara umum sebelum 

lebih fokus pada pembahasan, dalam pembahasannya akan dipaparkan definisi dari, 

1. Simbolisme; 2. Kacapi Indung; 3. Tembang Sunda Cianjuran; 4. Analisa 

Struktural; dan 5. Pengarusutamaan Gender. 

 

a. Simbolisme  

Pengertan “simbol” secara etimologi dalam bahasa Inggris: symbol, latin: 

symbolium, dari yunani symbolon – dari simballo (menarik kesimpulan, berarti, 

memberi kesan). Beberapa pengertian, di antaranya mengatakan bahwa simbol 

adalah: sesuatu yang biasanya merupakan tanda kelihatan yang menggantikan 

gagasan atau objek; Kata, tanda, isyarat, yang digunakan untuk mewakili sesuatu 

yang lain: arti, kualitas, abstraksi, gagasan objek. Simbol diartikan juga sebagai apa 

saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan/atau dengan kesepakatan atau 

kebiasaan. Misalnya: lampu lalu lintas, merah sebagai tanda berhenti, kuning tanda 

hati-hati siap-siap dan hijau tanda aman untuk melaju atau jalan. 

Arti simbol sering terbatas pada tanda konvensional, yakni sesuatu yang 

dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang 

lebih standar disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dalam 
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konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Dalam peristilahan modern 

sering kali setiap unsur dari sesuatu berbicara tentang logika simbolik. Dengan 

demikian, orang berbicara tentang logika simbolik. Dalam arti yang tepat simbol 

sama dengan “citra” (image) dan menunjuk pada suatu tanda indrawi dari realitas 

supra-indrawi. Tanda-tanda indrawi pada dasarnya mempunyai kecenderungan 

tertentu untuk menggambarkan realitas supra-indrawi. Dan dalam suatu komunitas 

tertentu tanda-tanda indrawi langsung dapat dipahami. Misalnya, sebuah tongkat 

melambangkan wibawa tinggi. Kalau suatu objek tidak dapat dimengerti secara 

langsung dan penafsiran terhadap objek itu bergantung pada proses pikiran rumit, 

maka orang lebih suka berbicara secara alegoris. (Lorens Bagus, 1996:1007) 

Secara etimologi simbolisme berasal dari kata simbol yang berarti lambang, 

lambang itu sendiri berarti sesuatu –seperti tanda (lukisan, lencana, dsb)–  yang 

menyatakan sesuatu hal atau mengandung makna tertentu. (KBBI: 941). Sementara 

itu “isme” atau ism dalam bahasa inggris berarti sistem; teori; paham. (advanced 

English Indonesian dictionary. Peter Salim 1991:448). “Simbol” jika dibubuhi 

dengan “isme” menjadi simbolisme yang berarti perihal pemakaian simbol (lambang) 

untuk mengekspresikan ide-ide misal: sastra, seni (KBBI: 941). dengan kata lain 

simbolisme bisa berarti atau diartikan perlambangan. 

 

b. Kacapi Indung 

Kacapi adalah instrumen bersenar yang terdiri atas 5 s/d 26 utas dan dengan 

resonator yang dibuat dari kayu. Waditra (instrumen) ini berfungsi sebagai hiburan, 
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pelipur lara, (kalangenan), sarana upacara selametan (keselamatan) agar lepas dari 

segala dosa atau penghormatan terhadap Dewi Sri. (Atik Sopandi: 1988) 

Dalam kamus umum Basa Sunda, LBSS (1994:278), kata “Indung” berarti 

Ibu (awéwé anu ngalahirkeun urang) yang melahirkan kita, yang mengarah pada 

pengertian wanita atau perempuan. Dalam pemaknaan kacapi indung pada konteks 

Cianjuran dalam konteks ini tidak dapat diartikan secara terpisah. Artinya, keduanya 

harus selalu inheren. kenapa demikian, karena secara umum arti kacapi bisa sangat 

luas sekali, hampir setiap daerah di Indonesia mengenal terminologi kacapi meskipun 

dalam bentuk berbeda namun mempunyai nama yang sama, atau sebaliknya 

mempunyai nama yang berbeda namun mempunyai kesamaan (hampir sama) dalam 

bentuk. Artinya dalam mengartikan kacapi indung dalam konteks nomeklatur dalam 

konteks ini, pengertiannya adalah bahwa kacapi indung adalah waditra yang 

digunakan dalam kepentingan pertunjukan tembang Sunda Cianjuran yang memiliki 

relasi sintagmatis dengan nomeklatur kacapi parahu dan kacapi gelung dengan 

konteks pertunjukan Cianjuran.  

Simbolisme yang dibahas disini adalah simbolisme kacapi indung dalam 

tembang Sunda Cianjuran, tembang Sunda Cianjuran itu sendiri adalah salah satu 

jenis kesenian yang pada awal mulanya hidup dan berkembang dari daerah Cianjur, 

ditempatnya tersebut tembang Sunda Cianjuran lebih akrab dengan sebutan mamaos. 

Dengan demikian, arti simbolisme kacapi indung dalam tembang Sunda Cianjuran 

berarti pertandaan penggunaan (perlambangan) kacapi indung dalam Tembang Sunda 

Cianjuran 
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c. Analisis Struktural Pada Penembang 

Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI: 37), sedangkan struktural 

secara etimologi adalah asal kata dari struktur yang berarti cara sesuatu disusun, 

dibangun (KBBI:965), atau jalinan dari pada unsur-unsur yang pokok (Soerjono 

Soekanto, 1983). Terminologi struktur dalam konteks ini lebih mengarah pada 

strukturalisme sebagai pandangan atau paradigma analisis yang dikembangkan oleh 

Lévi-Strauss dan A.R Radcliff Brown28. Namun dalam praktiknya analisis 

strukturalisme sebagai metodologi tidak digunakan dengan inten, tapi lebih kepada 

penerapkan asumsi-asumsi dari strukturalisme. Dengan demikian, analisa struktural 

adalah analisa dan/atau penyelidikan pada hubungan antarsesuatu, dalam hal ini tentu 

saja hubungan antara –penamaan– eksistensi kacapi indung dengan penembang yang 

diduduki oleh perempuan atau perempuan yang menempati posisi sebagai 

penembang, dan sampai akhirnya saat ini mendominasi.  

Analisis struktural ditujukan pada penembang, sementara arti dari penembang 

itu sendiri adalah predikat yang diterapkan untuk seseorang (laki-laki maupun 

perempuan) yang berprofesi sebagai vokalis atau penyanyi dalam tembang Sunda 

Cianjuran. 

 

                                                           
28
 Lévi-Strauss dan A.R. Radcliffe-Brown dalam hal ini diasosiasikan, karena keduanya 

memiliki kesamaan dalam melihat konsep struktur yaitu sama-sama melihat struktur sebagai hal yang 

abstrak yang berbeda dengan pandangan Bronislaw Malinowski, namun dalam analisis yang lebih 

mendalam tentang perangkat strukturalisme keduanya benar-benar berbeda.  
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d. Pengarusutamaan Gender 

Pengarusutaman adalah asal kata dari arus dan utama yang dibubuhi awalan 

peng dan an. Dengan demikian pengarusutamaan bisa diartikan “usaha untuk 

membuat jadi” atau “mengedepankan”. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang 

dilekatkan terhadap laki-laki maupun perempuan oleh masyarakat. (Mansour Fakih 

1996:8). Dengan demikian, secara kombinasi, pengarusutamaan gender berarti satu 

strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 

gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:  132  tahun 

2003). 

Analisa Struktural Pada Penembang Terhadap Proses Pengarusutamaan 

Gender berarti Penyelidikan yang bersifat relasi pada penembang dan kaitannya pada 

hal lain dengan melihat indikasi terhadap pengonstruksian konsep pengarusutamaan 

gender (keberadaan laki-laki dan perempuan). 

 

2. Simbolisme Kacapi Indung 

Dalam menggali pertandaan dan pemaknaan simbol kacapi indung, beberapa 

tokoh, baik penulis maupun peneliti telah menggunakan interpretasi dengan 

hermeneutik dan semiotik sebagai pendekatan ilmiah, juga pendekatan filosofis yang 

lebih mendalam. Konsep semiotik yang dikembangkan C.S. Moris tentang sintaktik, 
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semantik, dan pragmatik merupakan salah satu dari beberapa pendekatan lainnya 

yang ada. Kacapi indung memiliki multi makna yang terkandung di dalamnya. 

Kacapi indung diartikan atau dimaknai hanya sekedar images jika diartikan dalam 

tatanan surfaces semiotik (semantik). Simbolisme kacapi indung –misal—hanya 

diartikan sebatas penanda kesenian daerah tertentu, yang identik dengan suling, 

penembang, tradisional dan sebagainya, dengan kata lain penandaan kacapi indung 

terbatas pada makna identikkasi sempit yang bersifat ‘luar’ atau surfaces. 

Laporan Kunt dalam Zanten yang dikutip Deni Hermawan (2002:44) 

mengatakan bahwa kacapi diserupakan dengan setan wanita kunti atau kuntilanak, 

seorang wanita berwatak jahat, terutama oleh kelompok-kelompok Islam 

fundamentalis, pemaknaan kacapi yang seperti ini dalam konsep pragmatik –secara 

implisit– dibangun dengan sadar, pemaknaan tersebut dibangun demi kepentingan 

tertentu.  

Pemaknaan kacapi, selain dari sisi otonomi kacapi secara mandiri, juga ada 

pemaknaan kacapi sebagai instrumen yang dimainkan oleh “tukang” atau penabuh 

kacapi, terutama dari segi perlakuan, kacapi disimbolkan sebagai jenazah perempuan, 

pemaknaan penandaan seperti itu didapatkan dari sikap pemain kacapi terhadap 

instrumennya. Pemaknaan seperti ini cukup aneh karena jika dilihat secara pragmatik, 

makna seperti itu masih sulit ditemukan kepentingannya bagi individu di luar pemain, 

namun tentu saja pemahaman tersebut didapatkan bagi pemain kacapi, yang   

bersentuhan langsung dengan kacapi. Rupanya pengertian tersebut adalah demi 

kepentingan sakralisasi kacapi bagi yang memainkannya, dikatakan demikian karena 
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seperti dikutip Deni Hermawan (2002:43), bahwa melihat-lihat ke sekitar (diluar arah 

kacapi) ketika memainkan kacapi bukanlah sikap yang benar. Pemaknaan kacapi 

yang dianalogikan sebagai jenazah merupakan simbol untuk membangun daya 

konsentrasi pemain kacapi, hal itu dilakukan sebagai pendalaman seorang pemain 

terhadap instrumen yang dimainkannya, dengan demikian, bagi pemain atau penabuh, 

memainkan kacapi sama halnya seperti proses kontemplasi, pembahasan lebih lanjut 

akan ditemukan dalam konsep pragmatik.  

Pelbagai makna tentang kacapi indung lebih mengarah kepada konotasi 

perempuan, hal itu didukung dengan penandaan metonimi dari instrumen kacapi 

indung yang di dalammnya terdapat bagian-bagian kecil yang membentuk kacapi 

secara kesatuan yang utuh, seperti tumpang sari atau inang dan gelung yang disebut-

sebut sebagai bagian dari tubuh perempuan (Zanten, 1987:96-97), Deni Hermawan 

(2002) menyebutkan bahwa beberapa bagian dalam kacapi indung juga diberi nama 

seperti halnya bagian-bagian yang ada pada perempuan. Menurut Apung S.W warna 

kacapi indung yang selalu hitam mengartikan kesaktian dan keteguhan (wawancara  

pada tanggal 31 juli 2007, Banjaran) 

Pelbagai macam pemaknaan di atas cukup menjelaskan konsep arbiter dalam 

sistem penandaan, baik dalam strukturalisme maupun dalam semiotik, konsep arbiter 

tersebut merupakan konsep dalam sistem bahasa yang mengatakan bahwa hubungan 

antara penanda dengan petanda –atau tinanda dalam terminologi Ahimsa Putra 

(2005)– adalah sewenang-wenang. Bentuk instrumen dan bagian-bagian yang ada 

dalam kacapi adalah signifier atau penanda dan bagian tubuh sebagai analogi dari 
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perempuan adalah konsepnya yang memiliki makna lain di balik bentuk grafis 

maupun artefak yang ada dalam kacapi indung. Pemaknaan kacapi indung dengan 

analogi pada bagian tubuh perempuan tidak banyak memiliki hubungan khusus, atau 

analogi pada tubuh perempuan yang bisa ditemukan kaitan eratnya yang koheren 

pada kacapi. Gelung atau sanggul yang biasa digunakan perempuan dengan bentuk 

kacapi pada bagian kiri dan kanan sama sekali jauh berbeda, apalagi analogi tumpang 

sari yang disebut-sebut sebagai payudarah perempuan, sedangkan jumlah tumpang 

sari atau inang pada kacapi indung sendiri berjumlah 18 (delapan belas) buah. 

Namun demikian, analogi itu eksis dengan sebelumnya ada konsensus dari 

masyarakat yang menggunakannya, konsep mengkait-kaitkan (inkonteks) yang 

berujung pada satu pemahaman, yaitu konsep tentang perempuan, analisis terhadap 

hal-hal seperti itu dapat terungkap ketika pembahasan memasuki wilayah semiotik 

yang di dalamnya terdapat penandaan, wadah (form)-isi (content); penanda 

(signifier)-petanda/tinanda (signified); metafor dan metonimi; juga denotasi-konotasi.  

Keberadaan kacapi indung menjadi manifestasi dari personifikasi Dewi Sri 

sebagai salah satu sosok yang cukup berpengaruh dan dihormati masyarakat Sunda, 

gelar ‘Nyi Pohaci’ diberikan kepada Sri, sebagai dewi padi. Dalam cerita lain yang 

dikutip dari Hidding (1929:36-58) dalam Zanten (1987:98) dalam Deni Hermawan 

(2002:44) Pohaci dianggap hampir sama dengan golongan bidadari (widadari) yang 

sering menikah dengan seorang raja. Dalam cerita perkawinan antara bidadari dengan 

seorang raja, dikatakan, ketika bidadari turun dari sorga, dan mandi di bumi, dan lalu 

raja mengambil pakaian bidadari itu hingga ia terpaksa harus menikah dengan raja 
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itu. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa ada kesesuaian antara hubungan kacapi-

pemain dengan widadari-raja. Pemain kacapi membuka kain penutup kacapi untuk 

“mengawininya”, sama halnya seperti yang dilakukan raja terhadap bidadari di dalam 

cerita itu. Lagi-lagi di sini ditemukan perempuan dalam pencitraan kacapi, rupanya 

perempuan sebagai signified atau konsep dan makna pada kacapi menjadi ide utama 

dalam penandaan kacapi indung dengan makna konotasi perempuan, dalam hal ini 

laki-laki bukanlah tanda simbolik, melainkan sebagai wadah, seperti yang 

diungkapkan Jakob Sumardjo29. 

Berdasarkan penamaan pada kacapi, ditemukan juga adanya garis sintagmatis 

yang jelas, yaitu sama-sama tentang perempuan. Menurut Abah Dadan
30
, tidak 

dikenal penamaan “kacapi parahu” pada kacapi utama yang digunakan dalam 

pertunjukan Cianjuran yang saat ini disebut kacapi indung, beberapa penamaan yang 

dilekatkan pada kacapi ini adalah:  

1. Kacapi Padjadjaran 

2. Kacapi Pantun 

3. Kacapi Lisung 

4. Kacapi Gelung, dan  

5. Kacapi Indung.  

Penamaan tersebut tentu saja sesuai dengan konteks fisik, penggunaan dan 

masa penggunaannya (wawancara tanggal 29 oktober 2007, Cianjur).  

                                                           
29
 Dalam wawancara pada tanggal 22 nopember 2007 di STSI Bandung. 

30
 Abah Dadan adalah pemain kacapi yang cukup lama berkecimbung dalam dunia Cianjuran, 

tinggal di Cianjur. 
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Kecuali penamaan kacapi Padjadjaran dan pantun, penamaan lainnya 

mengarah pada konsep yang identik dengan perempuan, penamaan kacapi lisung 

diambil dari sebuah nama alat penumbuk beras yang pada proses kerjanya, biasanya 

dilakukan oleh perempuan. Begitu pun kacapi gelung, pengambilan namanya diambil  

berdasarkan kemiripan bentuk dari ujung kiri dan kanan kacapi dengan gelung atau 

sanggul yang biasa digunakan perempuan. Lalu kacapi indung, menurut Apung S.W 

selain menggambarkan feminisme juga memang menggambarkan peranannya yang 

dominan dalam tembang Sunda Cianjuran. Sementara penamaan kacapi parahu, 

Menurut Tatang Soebari, penamaan tersebut merupakan pemaknaan dari 

kacapi=kecap (kata-kata atau tuturan), sedangkan parahu berasal dari kata “para”= 

loba (banyak) atau luhur  (atas) dan “hu” menunjukkan kepada yang dihormati atau 

yang dijadikan acuan, dengan demikian kacapi parahu berarti “kata-kata atau ucapan 

para leluhur”. “kata-kata atau ucapan para leluhur” dipercaya mengungkapkan 

ketentuan dan hukum. Selain dari pada itu, secara grafis, ada kemiripan antara bentuk 

kacapi dengan bentuk parahu, dengan demikian dinamailah kacapi tersebut dengan 

nama kacapi parahu. Sebagai perbandingan menurut Apung S.W, penamaan Gunung 

Tangkuban Parahu tentu saja berdasarkan kemiripan bentuknya dengan perahu yang 

terbalik (wawancara, tanggal 31 juli 2007, Banjaran). 

Dalam pemaparan konsep simbolisasi, Atik Soepandi, Enip Sukanda dan 

Ma’mur Danasasmita menjelaskan proses simbolisasi melalui konsep yang disebut 

lima S. Lima S (lima seuseukeut) disebut Panca curiga, yang berarti lima keutamaan 

(ketajaman): 
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• Sindir 

Kecap sindir didieu hartina omongan anu henteu sacerewelena dina 

ngedalkeun kateungenah hate atawa ngiritik ku kalimah-kalimah atawa 

kecap-kecap anu kudu dipesek deui hartina. 

Terjemah bebas: 

Kata “sindir” disini berarti tuturan (parole) omongan yang tidak semena-mena 

dalam mengutarakan ketidaknyamanan hati atau mengkritik dengan kalimat-

kalimat dan atau kata-kata yang harus dikupas dengan lebih mendalam 

maknanya.  

• Silib  

Dina basa sapopoe kecap silib sok disaruakeun jeung sindir. Dina 

padalangan mah eta teh kecap anu disusup-susupkeun kana pidangan 

padalangan anu dipalar ulah naranggal teuing. Upama dina paguneman. 

Terjemahan bebas:  

Dalam bahasa sehari-hari, kata “silib” sering disamakan dengan “sindir”, 

dalam padalangan kata Silib merupakan kata yang di masukan kedalam sajian 

padalangan yang dimaksud supaya tidak terlalu “kasar”. Dalam obrolan. 

• Siloka 

Dina kamus basa sunda Santjadibrata, kecap siloka teh saharti jeung sindir, 

aya deui siloka anu maksudna seloka anu ngabogaan harti sajak atawa dang 

ding pikeun nyaritakeun hiji lalakon.  

Terjemahan bebas: 

Dalam kamus bahasa Sunda Santjadibrata, kata “siloka” mengandung arti 

yang sama dengan “sindir”, ada juga siloka yang mempunyai maksud seloka 

yang mempunyai arti sajak atau dang ding untuk menceritakan satu lakon. 

• Sasmita 

Sasmita oge asalna tina bahasa sansekerta anu ngabogaan harti misil atawa 

perlambang. Harti sasmita dina padalangan oge sarua mere perlambang. 
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Terjemahan bebas: 

Sasmita pun asal muasalnya dari bahasa sangsekerta yang mempunyai arti 

misil atau perlambangan. Arti sasmita dalam padalangan juga sama yaitu 

memberi perlambang. 

• Simbul 

Nurutkeun kamus Basa Sunda LBBS dina kaca 478, simbul teh asalna tina 

basa Walanda anu hartina lambang, ari lambang teh bisa diwangun ku 

gambar, barang atawa kecap-kecap/kalimah-kalimah, contona: lambang 

nagara urang manuk garuda, lambang divisi siliwangi nyaeta maung belang, 

diwangun ku kalimah esa hilang dua terbilang.  

Terjemahan bebas: 

Menurut kamus Bahasa Sunda LBBS halaman 478, simbul merupakan asal 

kata dari Belanda yang mempunyai arti lambang, lambang bisa dibangun oleh 

gambar, barang atau kata-kata/kalimat-kalimat, misal: lambang Negara kita 

burung garuda, lambang divisi Siliwangi macan loreng, dibangun oleh 

kalimat “esa hilang dua terbilang” (Atik Soepandi, Enip Sukanda, dan 

Ma’mur Danasasmita: 1990: 14-18). 

 

Meskipun konsep diatas merupakan dasar-dasar dalam padalangan, namun 

lima keutamaan tersebut juga merupakan konsep yang bersifat umum. Dalam 

penelitian yang kaitannya dengan simbolisme kacapi indung ini, konsep simbolisasi 

pun persis terjadi seperti apa yang diungkapkan di atas, namun dalam konsepsi 

perkembangan epistemologi, pemikiran tentang kajian simbol telah dikembangkan 

lebih mendalam yaitu oleh ilmu semiotika.  

Pada dasarnya, seperti apa yang dikatakan Atik Soepandi dkk diatas, bahwa 

simbol (simbul) adalah perlambang yang memiliki nilai-nilai yang hendak 
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disampaikan, di sini (dari pernyataan diatas) ditemukan letak konvergensi antara 

simbol dan bahasa, seperti semiotika dan analisis struktural yang melihat pelbagai 

macam diskursus sebagai peristiwa bahasa, “simbul teh …  hartina lambang, ari 

lambang teh bisa diwangun ku gambar, barang atawa kecap-kecap/kalimah-

kalimah”. Arti simbol adalah lambang yang bisa dibangun oleh gambar, barang dan 

atau tuturan. Artinya simbolisme kacapi indung pun dapat dianalisis dengan kajian 

semiotika dan analisis struktural. Dalam metode analisis semiotika dan strukturalisme 

dikenal dengan perangkat pengupas signifikasi, diantaranya: wadah (form) dan isi 

(content), elemen-elemen dasarnya adalah: penanda (signifier), petanda/tinanda 

(signified), dan tanda (sign). Lalu masuk pada tingkatan tanda yaitu: denotasi dan 

konotasi, juga relasi tanda: metafora dan metonimi, dan tingkatan analisis yang 

dikembangkan C.S Morris tentang sintaktik, semantik, dan pragmatik. Dalam 

simbolisme kacapi indung, akan dibahas pula berdasarkan beberapa konsepsi 

strukturalisme dan semiotika. 

 

a. Wadah (Form) dan Isi (Content) 

Ahimsa Putra, menjelaskan pengetian “wadah” dan “isi” dengan 

menggunakan analogi bidak catur, kalau misalnya dalam suatu permainan catur bidak 

raja atau kuda hilang atau hancur, dapatkah diganti dengan apa saja, misalnya dengan 

sebuah kerikil, secuil genting, atau sepotong kayu… Disini ‘nilai’ yang diberikan 

pada bidak baru tersebut sama dengan nilai yang diberikan pada bidak yang hancur 

atau hilang, apa yang tetap disini tidak lain adalah ‘wadah’ bidak tersebut (dalam ari 
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wadah konseptual), sedangkan isinya sudah jelas berubah (Ahimsa Putra, 2006:39-

40). Jadi yang dimaksud dengan “wadah” adalah konsep, sementara “isi” adalah 

manifestasi, dalam konsep ini kacapi indung adalah “isi” dengan wadah konsepnya 

adalah perempuan yang dieksplisitkan oleh oposisi pengunanya yaitu laki-laki. Jika 

kacapi indung hilang atau tidak ada, maka sebetulnya bisa menggunakan alat lain, 

namun tentu saja yang representatif dengan konsep kacapi indung itu sendiri, jika 

kacapi indung memiliki konsep feminin, maka yang menggantikannya pun harus 

dilekatkan konsep yang sama. Misal kacapi Siter, dan wadah adalah laki-laki yang 

memainkannya sebagai konsep yang mempertegas konsepsi biner. 

 

Uking Sukri meyebutkan makna simbolisme kacapi indung yang erat 

kaitannya dengan pemaknaan konsepsi keperempuanan, beliau mengatakan bahwa:  

… Kacapi indung memiliki makna simbolik yang identik dengan struktur tubuh wanita. 

Bagian-bagian yang terdapat pada kacapi indung diibaratkan sebagai bagian-bagian tubuh 

wanita. Misalnya, kawat (dawai) kacapi indung diibaratkan sebagai rambut wanita; inang 

diibaratkan sebagai payudara; gelung pada bagian ujung badan kacapi diibaratkan sebagai 

sanggul; dan lubang resonator diibaratkan sebagai lubang vagina. Menurutnya penyimbolan 

ini didasari oleh kenyataan bahwa kacapi indung mampu melahirkan nuansa musikal yang 

melankolis, halus, dan sederhana. Nuansa yang demikian dianggap sesuai dengan sifat wanita, 

sehingga tidak heran apabila seorang pemain kacapi indung umumnya adalah laki-laki. 

(dalam Heri Herdini: Majalah Ekspresi, 2006:309) 

 

Lebih lanjut, Heri Herdini menganalisis signifikasi tersebut kedalam konsep 

dualisme yang bersifat dikotomis. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan di muka 

bumi ini, baik alam semesta maupun kehidupan umat manusia selalu berpasang-

pasangan, seperti siang-malam, panas-dingin, tua-muda, baik-buruk, barat-timur, kiri-

kanan, atas-bawah, bumi-laut, terang-gelap, benar-salah, dan laki-laki dengan 
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perempuan (Heri Herdini, 2006:309). hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Jakob 

sumardjo yang mengatakan bahwa laki-laki adalah wadah dan sebagai isi-nya adalah 

kacapi yang menjadi simbolisasi perempuan
31
, kesatuan antara kacapi indung dengan 

laki-laki yang memainkannya menimbulkan satu kesatuan yang mampu menciptakan 

daya musikalitas yang tinggi (transenden), pemain kacapi seolah-oleh mengawini 

kacapi indung tersebut. 

Jakob Sumardjo dan Uking Sukri mempunyai konsepsi dan pandangan yang 

sama tentang kacapi indung dan pemain kacapi, yaitu sama-sama mempercayai 

konsep perkawinan. Menurut Heri Herdini, Pernyataan Uking Sukri yang mengatakan 

bahwa: “kalau ingin menjadi pemain kacapi yang baik, harus bisa kawin
32
 dengan 

kacapi”, secara harfiah mengandung arti bahwa emosi yang diekspresikan melalui 

permainan kacapi harus betul-betul larut dalam suasana yang indah sebagaimana 

halnya seorang suami sedang ‘menggauli’ istrinya (Heri Herdini, 2006:300). 

Pernyataan ini bukanlah berarti makna sebenarnya, tetapi sebagai analogi dari konsep 

penyatuan dari nilai-nilai yang harmoni. Konsep wadah dan isi dalam pengertian 

semiotik dengan analogi Jakob Sumardjo yang berhubungan dengan pernyataan 

Uking Sukri yang dianalisis Heri Herdini bukan dalam konsepsi yang sama, Jakob 

Sumardjo dan Heri Herdini lebih kepada  makna filosofis, sementara dalam analisa 

Strukturalisme bahasa Saussure lebih kepada analisis konsep ‘bentuk’ bahasa.  

 

                                                           
31
 namun konsep wadah yang dipaparkan beliau bukan mengarah kepada konsep semiotika. 

32
 Dalam arti bersatu untuk mendapatkan keharmonian. 
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b. Penanda (Signifier) Dan Petanda/Tinanda (Signified).  

Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa tanda, (lambang/simbol) sebagai 

kesatuan tidak dapat dipisahkan dari dua bidang –seperti halnya selembar kertas—

yaitu bidang penanda (signifier) untuk menjelaskan bentuk atau ekspesi dan bidang 

petanda (signified), untuk menjelaskan konsep atau makna (Y.A Piliang, 2003:257-

158). Memisahkan tanda yang ada berarti merubah makna yang terkandung di 

dalamnya, kacapi indung adalah penanda bagi suatu konsep yang dihadirkan sebagai 

ide, menghilangkan bentuk kacapi indung berarti menghilangkan konsep kacapi 

indung itu sendiri. Rumusan signifikasinya adalah: 

 

Penanda + Petanda = tanda 

 

Bentuk + konsep = makna 

 

Kacapi indung + feminin = perempuan 

 

c. Denotasi dan Konotasi 

Konsep denotasi dan konotasi merupakan konsep yang diprakarsai Roland 

Barthes dalam teori semiotika, Barthes disebut-sebut sebagai pemangku faham 

strukturalisme pula, meskipun dalam perkembangannya dianggap telah berpindah 

haluan pada modernisme. Arti makna denotasi adalah tingkat pertandaan yang 

menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya 

pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Makna 

denotasi (denotative meaning), dalam hal ini adalah makna pada apa yang tampak, 
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misalnya foto wajah Soeharto berarti –menunjukkan—wajah Soeharto yang  

sesungguhnya, denotasi adalah tanda yang penandanya mempunyai tingkatan 

konvensi atau kesepakatan tinggi (Y.A Piliang, 2003:257-158). Dalam percontohan 

lain misalnya, Candi Borobudur atau Monas (monumen nasional di Jakarta) yang 

dimaknai sebagai konsep bangunan, pemaknaan tersebut menghasilkan pencitraan 

pada bentuk yang menunjukan bangunan Candi Borobudur dan Monas. Makna 

denotasi dari kacapi indung adalah alat musik yang cenderung berwarna hitam, 

memiliki beberapa senar atau dawai dan biasa digunakan dalam pertunjukan 

Cianjuran dan Pantun (misal), pemaknaan denotasi menunjukan pencitraan yang 

sebenar-benarnya atau secara konvensional, deskriptif.  

Lain halnya dengan makna konotasi, konotasi adalah tingkatan pertandaan 

yang menjelaskan hubungan antara petanda dengan penanda, yang didalamnya 

beroprasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti (artinya 

membuka terhadap kemungkinan). Makna konotasi menciptakan makna lapis dua, 

yang terbentuk ketika penandaan dikaitkan dengan pelbagai aspek psikologis, seperti 

perasaan, emosi, atau keyakinan. Misalnya tanda atau lambang bunga 

mengkonotasikan kasih sayang, atau tanda tengkorak mengkonotasikan bahaya. 

Konotasi dapat menghasilkan makna lapis kedua yang bersifat implisit, tersembunyi, 

yang disebut makna konotatif (connotative meaning) (Y.A Piliang, 2003:257-158). 

Disinilah letak pemaknaan kacapi indung yang dikonotasikan sebagai perempuan, 

dalam makna konotasi kacapi indung disebut-sebut sebagai personifikasi dari Dewi 

Sri atau apapun yang berhubungan dan dikait-kaitkan dengan perempuan (feminin). 



111 

 

d. Metafor Dan Metonimi 

Selain kombinasi tanda, analisis semiotika juga berupaya mengungkap 

interaksi diantara tanda-tanda. Mekipun bentuk interaksi diantara tanda-tanda ini 

sangat luas, akan tetapi ada dua bentuk interaksi utama yang dikenal, yaitu metafor 

dan metonimi. 

Metafor adalah sebuah interaksi tanda, yang di dalamnya sebuah tanda dari 

sebuah sistem digunakan untuk menjelaskan makna untuk sebuah sistem yang lain. 

Misalnya penggunaan metafor “kepala batu” untuk menjelaskan seseorang yang tidak 

mau diubah pikirannya. Dalam pertandaan kacapi indung, metafor ini cukup pelik, 

karena metafor bukan eksis pada tatanan simbolisme bentuk dari kacapi indung 

melainkan metafora dari karakteristik suara kacapi yang identik dengan perempuan. 

Ketika diwawancarai, Jakob Sumardjo mempunyai pendapat yang cenderung sama 

dengan Uking Sukri dan Heri Herdini, yang berpendapat bahwa suara kacapi indung 

lebih feminin karena karakteristiknya lebih bersifat halus dan lembut, hubungannya 

dengan kehalusan dan kelembutan, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kacapi dan 

suling merupakan instrumen “dalam” bukan instrumen luar, artinya dalam 

penggunaannya, instrumen kacapi, cenderung digunakan di dalam ruangan, bukan di 

luar ruangan yang memiliki karakteristik akustika luas. 

Sementara metonimi adalah interaksi tanda, yang di dalamnya sebuah tanda 

diasosiasikan dengan tanda lain, yang di dalamnya terdapat hubungan bagian (part) 

dengan keseluruhan atau (whole), misalnya simbol mahkota untuk mewakili konsep 

kerajaan atau monarkis (Y.A Piliang, 2003:262), dalam simbolisme kacapi indung 
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tentu konsep metonimi ini ada dan menjadi bagian-bagian yang mendukung terhadap 

konsep kacapi indung yang di konotasikan sebagai perempuan. Konsep metonimi 

dalam simbolisme kacapi indung terlihat jelas dalam penandaan bagian-bagian dalam 

kacapi indung, misalnya analogi payudara yang dilekatkan pada inang kacapi indung, 

rambut panjang yang dianalogikan pada dawai kacapi indung. Semua penyimbolan 

itu ada untuk mewakili konsep tentang perempuan. 

 

e. Pragmatik 

Dalam tingkatan analisis, pragmatik sebetulnya merupakan tingkatan yang 

hadir bersama konsep-kosep sintaktik dan semantik, namun konsep sintaktik dan 

semantik tidak digunakan lagi kedalam analisis simbolisme kacapi indung dalam 

kesempatan ini, hal itu dikarenakan dalam konsep-konsep sebelumnya, ada kesamaan 

yang cukup erat dengan konsep sintaktik dan semantik, dengan demikian untuk 

menghindari penumpukan pembahasan yang sama, analisis akan dilanjutkan langsung 

pada analisis pragmatik. 

Pragmatik adalah studi mengenai relasi antara tanda dan penggunaanya 

(interpreter), khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda secara konkret 

dalam pelbagai peristiwa (discourse) serta efek atau dampaknya terhadap pengguna, 

pragmatik berkaitan dengan nilai (value), maksud, dan tujuan dari sebuah tanda yang 

menjawab pertanyaan: untuk apa dan kenapa? (Y.A Piliang, 2003:256-257). Dalam 

hal ini akan diulas kembali penandaan tentang kacapi indung dari dua versi yang 

memiliki perbedaan yang menonjol. Sebagaimana laporan Kunt dalam Zanten yang 
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dikutip Deni Hermawan (2002:44) yang mengatakan bahwa kacapi diserupakan 

dengan setan wanita kunti atau kuntilanak, seorang wanita berwatak jahat, terutama 

oleh kelompok-kelompok Islam fundamental, pemaknaan kacapi yang seperti ini 

dalam konsep pragmatik –secara implisit– dibangun dengan sadar, pemaknaan 

tersebut dibangun demi kepentingan tertentu. Dalam mengartikan kacapi sebagai 

wanita jahat bukanlah tidak ada kaitannya dengan kepentingan tertentu, secara 

implisit makna tersebut mungkin dibangun untuk menjauhkan masyarakat dari hal-

hal yang berbau kesenian tradisional yang masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan 

seperti menghormati para leluhur, terutama kesenian yang berhubungan dengan 

kacapi (mungkin?). selain dari pada itu, di daerah-daerah tertentu terutama 

dikalangan persantren, kacapi juga sering disebut-sebut sebagai pangrongrong setan 

(tempat diamnya setan), pemaknaan itu mengeksplisitkan kembali makna 

sebelumnya, yaitu untuk menjauhkan masyarakat dari kesenian tradisional, terutama 

bagi santri-santrinya. 

Simbolisme yang kedua yang mempunyai perbedaan adalah pemaknaan dari 

simbolisme kacapi indung yang lebih mengangkat pada konotasi perempuan yang 

cantik, lembut, halus, dan mempunyai kedudukan penting serta terhomat, 

penyimbolan tersebut hadir dari masyarakat Sunda lama yang masih berpola hidup 

agraris, seperti pada masyarakat Baduy yang mempercayai bahwa kacapi merupakan 

penjelmaan dari dewi yang mempunyai keindahan suara, itulah sebabnya kacapi –di 

Baduy—berwarna putih saja tanpa pewarna, dan pada kedua ujungnya dibentuk 

seperti sanggul wanita, kesemuanya itu merupakan bentuk dari personifikasi terhadap 
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dewi padi yang sangat diagungkan oleh mereka yaitu pada Nyi Pohaci Sanghyang 

Asri (Enip Sukanda, 1996:4-5). Konsep kacapi tersebut relatif sama dengan konsep 

kacapi indung yang masih hidup hingga saat ini. Kesamaan itu terletak dalam 

pemaknaan kacapi indung –dalam tembang Sunda Cainjuran, maupun Pantun— yang 

menunjukan pemaknaan pada perempuan. Dan yang menjadi pertanyaan dalam 

analisa pragmatik adalah “untuk kepentingan apa, dan kenapa kacapi indung 

dikonotasikan sebagai perempuan yang cantik, lembut dan memiliki kedudukan 

tinggi dan sangat dihormati?. Jawaban yang paling jelas adalah jawaban yang 

diungkapkan dalam bagian wadah dan isi, yaitu dalam kepentingan harmonisasi 

antara instrumen kacapi sebagai alat yang dimainkan dengan pemain kacapi indung 

yang memainkan. Namun tentu saja simbolisme kacapi indung yang dikonotasikan 

sebagai perempuan tidak hanya menjadi pegangan dan kepercayaan para pemain 

kacapi. Alasan lain adalah berkenaan dengan latar belakang masyarakat Sunda. 

Jakob Sumardjo (2003:281) menarik sebuah kesimpulan dari tulisan Ayat 

Rohaedi yang berjudul Citra Perempuan Dalam Sastra Sunda (pikiran rakyat, 8 

agustus 2002), kesimpulan itu berbunyi:  

Di masyarakat Sunda, baik yang tradisional maupun masyarakat masa silam, perempuan 

memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting. Bahkan kadang kala terkesan bahwa 

kedudukan perempuan itu demikian penting, sedangkan tokoh laki-laki muncul sebagai 

‘pelengkap’ untuk mendukung keterhormatan dan kemuliaan perempuan”. 

 

Pernyataan itu memberikan penjelasan bahwa perempuan Sunda memang 

memiliki peranan yang cukup dominan, meskipun pemahaman itu ada pada tatanan 

pemikiran –mitologi– masyarakat Sunda lama. 
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Lebih lanjut lagi, Jakob Sumardjo (2003:21) memparkan pemahaman tentang 

kacapi indung dalam pantun kedalam tatanan kosmologi 3 tiga tingkatan strata 

dimensi hierarki, namun dalam penggunaan penamaan kacapi, beliau juga 

menyebutnya sebagai kacapi perahu, berikut gambarannya: 

           

            

              

 

 

 

A C B 

DUNIA ATAS DUNIA BAWAH DUNIA BAWAH 

Uranis Manusia Khtonis 

Perempuan Laki-perempuan Laki 

Kepala Badan Ekor 

Langit Manusia Bumi 

Ibu Anak Ayah 

Dewa-Hyang Pantun Manusia 

Lakon Bunyi Penonton 

Esensi Mandala Substansi 

Protagonis Harmoni Antagonis 

Noumena Apotheosis Fernomena 

Sakral Hieropani Profan 

Gambaran diatas menjelaskan bahwa kedudukan perempuan berada di dunia 

atas, dunia tengah dihuni manusia, dan dunia bawah laki-laki. Pembagian tiga adalah 

kosmologi itu sendiri, dan dunia tengah yang dilambangkan oleh kacapi yang 

didalammnya terdapat media pokok musikal merupakan pencampuran, atau tempat 

bersatunya kedua unsur antara sakral dan profan, atau disebut dengan hieropani. 
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Simbolisme kacapi indung seperti itu merupakan reinterpretasi Jakob Soemardjo 

dalam konteks pantun, namun dalam tembang Sunda Cianjuran pun, makna 

simbolisme kacapi indung kurang lebih mengarah pada konsep yang sama yaitu: 

perempuan disimbolkan sebagai yang tinggi, dan dihormati. 

 

3. Relasi Simbolisme Kacapi Indung Dengan Penembang Dalam 

Tembang Sunda Cianjuran. 

Para eksponen strukturalisme (terutama Lévi-Strauss) mempercayai bahwa 

subjektivitas manusia tidaklah seotonom seperti yang dibayangkan J.P Sartre bahwa 

“eksistensi manusia melebihi esensi sehingga sebagai subjek, manusia bebas total” 

(H. Dwi Kristanto, 2005). Dengan demikian, jika perempuan menjadi penembang 

dianalisis berdasarkan eksistensialisme Sartre, maka semua kondisi tersebut benar-

benar atas kehendak perempuan yang bebas total (otonom) menentukan dan 

mengonstruksi dirinya. Berbeda dengan konsep eksistensialisme tersebut, para 

strukturalis memandang bahwa terdapat keteraturan yang “terstruktur”, tersembunyi 

“di dalam” dan menjadi sistem. Seperti halnya larangan insest yang menyebabkan 

terjadinya pertukaran wanita33 dalam suatu kelompok yang mempunyai implikasi 

terhadap terbentuknya masyarakat yang lebih luas, dengan adanya larangan insect 

terbentuklah “masyarakat”, karena di situ terjadi komunikasi antarkelompok melalui 

sarana wanita-wanitanya, larangan insect merupakan larangan dasar dalam 

                                                           
33
 dalam kutipan ini yang menjadi konsep bukanlah pembahasan “wanita” sebagai objek-nya, 

tapi subjeknya yang dalam hal ini adalah insect (sebagai sistem), karena dalam perkembangannya 

konsep tersebut banyak dikritisi oleh beberapa pemikir lainnya yang mengatakan konsep tersebut bias 

gender. 
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masyarakat manusia34, terbentuknya masyarakat bukanlah disebabkan oleh adanya 

dongeng Oidipus Kompleks, namun para strukturalis melihat adanya sebuah 

keterkaitan. 

Begitupun pada masyarakat tembang Sunda Cianjuran, latar belakang ke-

budayaan masyarakat Sunda masa silam yang diyakini sebagai masyarakat agraris 

yang mengonstruksi terciptanya upacara-upacara penghormatan terhadap dewi padi 

yang mana padi dipercayai masyarakat sebagai penjelmaan dari seorang dewi yang 

cantik jelita yang oleh masyarakat priangan dinamai Nyi Pohaci Sanghiang Sri 

Dangdayang Terusnawati (Enip Sukanda, 1996), sehingga masyarakat Sunda sangat 

menghormati sekali sosok perempuan. Bagaimana hubungan antara mitologi kacapi 

indung yang diidentikan dengan perempuan yang sangat dihormati dan berkedudukan 

tinggi serta hubungannya dengan instrumen dalam tembang Sunda Cianjuran tentu 

saja bersifat arbitrer (sewenang-wenang)
35
, sebagai konsep pertandaan (signification) 

dalam Strukturalisme, dimana kacapi indung sebagai penanda (signifer) dan 

perempuan sebagai sosok yang harus dihormati dan ‘dipuja’ adalah petanda/tinanda 

(signified). Dalam hal ini pun, tulisan penelitian ini tidak bermaksud memunculkan 

sebuah hipotesis yang mengatakan “bahwa kepercayaan masyarakat Sunda terhadap 

konsep perempuan berkedudukan tinggi dan terhormat yang menyebabkan 

perempuan ditempatkan menjadi penembang, tetapi ada sebuah keterkaitan antara 

                                                           
34
 Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam pengantarnya untuk buku karya Oktavio Paz yang 

berjudul Lévi-Strauss: Empu Antropologi Struktural. (1997). 
35
 Konsep arbitrer dalam konteks ini bisa dikatakan tidak relevan dalam signifikasi kacapi 

dengan perempuan, kalau pun sewenang-wenang, hal itu hanya dalam tingkatan analisa bahasa.  
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perempuan dalam mitologi Sunda yang sangat diagung-agungkan dan dihormati 

dengan perempuan menjadi penembang dalam Cianjuran, sebagaimana beberapa 

penulis telah mengatakan (seperti Deni Hermawa, 2002) bahwa penembang 

merupakan posisi atau kedudukan yang penting dalam tembang Sunda Cianjuran, 

karena ‘kekuasaannya’.  

Analisis strukturalisme adalah analisis yang lebih mementingkan hubungan 

antara hal atau sesuatu ketimbang hal ikhwal itu sendiri (Levi-Strauss, 2005:v)36. 

Dalam analisa ini, yang menjadi titik atau fokus bahasan adalah relasi antara 

simbolisme kacapi indung dengan penembang, dengan melihat hubungan relasi pada 

hal lain yang mendukung pertautan secara akumulatif. Sebagai penjelasan, Levi-

Strauss memaknai mitos gadis kecil yang bibirnya sumbing, anak kembar, dan 

kelahiran sungsang (kaki terlebih dahulu) sebagai mitos yang memiliki keterkaitan 

antara satu sama lain. Gadis kecil sumbing dalam sebuah mitos diceritakan, ketika 

dirinya diculik bersama beberapa orang lainnya, dan ditempatkan pada sebuah 

keranjang, gadis kecil itu bisa melarikan diri pertama kali, lalu kemudian kabur, cara 

melarikan dirinya yaitu dengan cara merobek keranjang dengan kerang yang ia 

kumpulan dari pantai, kemudian ia keluar dari lubang hasil robekkannya dengan kaki 

keluar terlebih dahulu. Kemudian anak kembar, anak kembar disebutkan sebagai 

kelahiran berisiko/membahayakan sekaligus heroik (walaupun kadang-kadang 

membunuh), salah satu dari pasangan kembarannya akan berusaha lahir kedunia 

                                                           
36
 Dalam mitos dan makan (2005:v) penterjemah L.P Hok.  
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pertama dan merobek janin si Ibu, 

dengan menggunakan kakinya. Lalu 

kelahiran sungsang, yang sama-sama 

dikategorikan sebagai kelahiran 

membahayakan. Ketiga anak 

tersebut (sumbing, kembar dan lahir sungsang) sama-sama dituduh sebagai biang 

permasalahan yang mengakibatkan timbulnya bencana, dan mereka harus dibunuh 

(lihat Levi-Strauss: 1978 [2005:24-33]). Dalam mitos yang terpisah-pisah tersebut 

Levi-Strauss mampu mendapatkan makan struktural dengan menghubungkannya 

dengan mitos lain, harmoni dari ketiga mitos itu adalah sama-sama membelah dua, 

dan kompetitif. 

Dalam relasi kacapi indung dengan penembang, selain makna dari kacapi 

indung yang dipaparkan pada subbab sebelumnya, yang mempunyai makna semiotik 

dan filosofis, kacapi indung pun mempunyai makna struktural. Makna struktural 

kacapi indung akan hadir jika ditautkan hubungannya dengan hal lain pada tatanan 

yang sepadan atau se-level, yaitu sama-sama dalam tingkatan pertunjukan, pertautan 

itu yaitu ketika dihubungkan dengan penembang, kacapi rincik dan juga lagu-lagu 

panambih dalam tembang Sunda Cianjuran. Salah satu bukti hubungan itu dibuktikan 

secara otentik dalam tulisan Enip Sukanda (1996:54), yang mengatakan: 

Dengan masuknya lagu-lagu panambih kedalam pagelaran Cianjuran iringan kacapinya pun 

dilengkapi tidak hanya satu kacapi gelung. Kacapi tambahan tersebut bentuknya sederhana 

dengan jumlah dawai hanya lima belas utas yang kemudian disebut kacapi rincik, atau kacapi 

anak. Sedangkan kacapi gelungnya yang merupakan kacapi inti atau pokok disebut kacapi 

indung. 
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 Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa penamaan kacapi indung 

digunakan setelah atau disebabkan adanya kacapi rincik dan adanya lagu-lagu 

panambih atau ekstra dalam tembang Sunda Cianjuran, atau sebaliknya. namun tafsir 

yang mengarah kesana cukup beralasan, melihat pernyataan Enip Sukanda (1996:54) 

secara implisit mengonstruksi pemahaman seperti itu. Analisa struktural adalah 

analisis yang kurang memperhatikan sebab akibat –bahkan tidak percaya—hukum 

kausalis. Artinya, penamaan kacapi indung bukan disebabkan karena adanya kacapi 

rincik atau sebaliknya penamaan kacapi rincik disebabkan adanya kacapi indung, juga 

perihal lagu-lagu panambih dan mendominasinya perempuan sebagai penembang, 

strukturalisme melihat semua itu sebagai keharmonisan dari implikasi yang saling 

berubungan, yang ada sebagai artikulasi dari sistem yang tertanam dalam kebudayaan 

maupun pikiran manusia. Disinilah yang dimaksud dengan adanya “struktur yang 

menstruktur”, sebagai sistem yang mengonstruksi manusia yang tidak bebas total 

(otonom). Penembang perempuan pun bisa dilihat kaitannya dengan keberadaan lagu-

lagu panambih, pada masa Cianjuran masih bersifat kalangenan yang hidup di 

kalangan pendopo. Penembang perempuan pada waktu itu hanya eksis sebagai 

penambah atau pelengkap –kalau boleh mengatakannya demikian—dengan adanya 

lagu-lagu panambih yang belum banyak pula. Kali ini, ketika lagu-lagu panambih 

lebih banyak daripada lagu pokok, kacapi rincik hadir sebagai implikasi kebutuhan 

musikal, penamaan kacapi indung pun lebih kuat dengan adanya kacapi rincik 

tersebut, dan yang paling penting adalah, saat ini ketika Cianjuran terintergrasi 
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sebagai kesenian yang ‘lengkap’, keberadaan penembang perempuan lebih 

mendominasi, bahkan dikatakan “bisa saja pertunjukan Cianjuran hanya disajikan 

oleh penembang perempuan saja, tanpa penembang laki-laki”, dan kini Cianjuran 

tidak hanya dinikmati oleh kalangan Menak saja. Pandangan strukturalisme bukanlah 

melihat Cianjuran sebagai konstalasi dari elemen-elemen tapi sebagai unity yang 

terakumulasi, disana ada persoalan politis, musikal, estetika, industri dan transformasi 

sosial budaya masyarakat. Jika Lévi-Strauss melihat kesamaan membelah dua dalam 

ketiga dongeng yang berbeda, kesamaan dalam tembang Sunda Cianjuran, meskipun 

ada perubahan dan transfomasi adalah kekuasaan penembang. 

 

4. Gender Dalam Tembang Sunda Cianjuran 

Dalam tembang Sunda Cianjuran, beberapa kasus yang terkait dengan konsep 

gender cukup jelas adanya, baik yang bersifat sakral maupun profan. Hal itu terjadi 

dalam tingkatan permukaan maupun mendalam, dalam tingkatan mitos dan konteks 

pertunjukan maupun dalam tingkatan realis di dalam teks pertunjukan. Semua itu 

berkembang sejalan dengan fenomena lain yang ada dalam tingkatan berbeda, 

transformasi sosial dalam hal-hal lain sejalan dengan perubahan-perubahan yang ada 

dalam tembang Sunda Cianjuran. 

Pada awal mula kelahirannya, Cianjuran disajikan hanya di kalangan kaum 

Menak (priyayi) di lebet (di kalangan dalam), seniman-seniman dalam pun pada 

umumnya menak-menak Kabupaten. Kata “menak-menak” menunjukan kaum laki-

laki, jadi pada masa itu perempuan sama sekali tidak ada. Lagu-lagu yang disajikan 
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pada waktu itu berceritakan tentang ka-Sunda-an, dalam saat-saat tertentu ketika para 

menak beristirahat, dilakukanlah selingan dalam mamaos, dengan membawakan lagu-

lagu panambih (tambahan) yang disebut lagu ekstra, dan disinilah peranan perempuan 

diindikasikan mulai masuk kedalam pertunjukan, penembang pertama adalah Siti 

Sarah dengan estmasi waktu sekitar tahun 1912 (wawancara dengan Apung SW, 

Banjaran, 31 juli 2007). 

Lagu-lagu yang dibawakan penembang perempuan adalah lagu-lagu berirama 

tandak (tetap) dan bukan merupakan lagu pokok. Jadi, pada waktu itu perempuan 

hanya sebagai pelengkap saja. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam hal ini adalah 

bahwa pada masa awal terciptanya Cianjuran, posisi perempuan tidak begitu penting, 

karena keberadaannya sebagai pelengkap saja. Hal ini berbeda dengan posisi 

perempuan dalam tatanan mitologi –sebagaimana diceritakan Jakob Sumardjo—yang 

memiliki posisi penting, bahkan dikatakan justru terkesan laki-laki yang berperan 

sebagai pelengkap. Transformasi dan perubahan dalam kebudayaan mamaos berubah 

dan berkembang, dari tadinya hanya untuk kalangan menak, semakin berkembang, 

kalangan umum pun bisa menikmati Cianjuran. Di Pendopo, lagu-lagu pokok yang 

bermentru bebas menjadi hal yang utama dan tentu dengan penembang laki-laki, di 

kalangan umun justru lagu-lagu panambih yang lebih populer dan tentu saja dengan 

penembang perempuan. Lagu-lagu panambih atau ekstra yang dianggap pelengkap 

pun  kini justru lebih banyak dibanding lagu-lagu pokok Cianjuran. Dan pada saat ini 

kalau boleh dikatakan, penembang perempuan menjadi elemen yang penting dalam 

Cianjuran. Dalam satu pementasan Cianjuran, bisa saja terdiri dari satu sampai lima 
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orang penembang, wanita saja atau pria dan wanita, jarang sekali terdiri dari pria 

saja” (Deni Hermawan: 1990:80). 

Cianjuran sebagai hiburan memperlihatkan gagasan gender dalam tatanan 

sosial antarpemain, termasuk antargender. 

Pemain kacapi indung menduduki status di bawah penembang dalam urutan kepentingannya, 

diikuti pemain suling lalu pemain kacapi rincik, dan terakhir pemain rebab. Urutan 

kepentingan para pemain diluar penembang adalah sesuai dengan urutan kepentingan 

instrumennya. Karena kacapi indung biasa digunakan di dalam melatih penembang dan 

digunakan dalam lagu-lagu yang berirama bebas dan berirama tetap dalam semua laras 

(pelog, sorog, dan salendro) selama pertunjukan, instrumen ini dianggap sebagai instrumen 

yang paling penting dalam ensambel tembang Sunda Cianjuran …  

Urutan kepentingan instrumen secara langsung memperngaruhi tingkat pembayaran yang 

diperoleh dari suatu pertunjukan. Dalam hal ini, tentu saja, penembang akan memperoleh 

bayaran tertinggi dari pertunjukan tersebut. 

(Deni Hermawan, 2002:48) 

 

 

Dari pemaparan diatas yang perlu digaris bawahi adalah “penembang akan 

memperoleh bayaran tertinggi”, beberapa pernyataan tidak mengatakan bahwa 

“perempuan akan mendapatkan bayaran paling tinggi”, tetapi penembang 

mendapatkan bayaran lebih tinggi. Artinya kekuasaan –kalau boleh mengatakannya 

demikian— didapatkan bukan terhadap keperempuannannya, tapi lebih kepada 

kedudukannya. Konklusi yang dapat ditarik dari keberadaan perempuan dalam 

tembang Sunda Cianjuran saat ini adalah bahwa perempuan kini diperhitungkan 

dalam pertunjukan tembang Sunda Cianjuran dan sudah tidak berposisi sebagai 

pelengkap lagi, hal itu terutama karena perempuan menduduki posisi sebagai 

penembang. Disinilah keeratan hubungan konsep gender dengan proses 

pengarusutamaan gender yang akan dibahas pada subbab selanjutnya. 
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5. Konsep (Proses) Pengarusutamaan Gender Dalam Tembang Sunda 

Cianjuran 

R. Cecep Eka Permana (2005) mengangkat konsep kesetaraan gender dalam 

adat inti jagat Baduy pada tatanan kosmologi dan mitologis, menurutnya, kesetaraan 

gender dalam masyarakat Sunda (baduy) tertanam pada posisi Sunan Ambu, Dewi 

Sri, dan konsep keseimbangan. Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah tidak 

adanya subordinasi dan diskriminasi pada laki-laki dan perempuan pada tatanan 

peranan dan fungsi. Perempuan pada masyarakat Baduy tidak harus menjadi 

pemimpin atau puun, jaro, girang seurat pada tatana sosial masyarakat baduy, tapi 

laki-laki sebagai pemimpin akan turun secara otomatis dari jabatannya jika istrinya 

meninggal dunia (Eka Permana, 2005:72-73), Perempuan pada masyarakat Baduy 

bukanlah pemimpin seperti digambarkan diatas, tapi seorang pemimpin tidak akan 

lagi menjadi pemimpin jika pasangan hidupnya (istrinya) telah tiada, dengan kata lain 

fungsi dan peranan dari perempuan adalah sebagai ‘penyempurna’ pemimpin.  

Konsep kesetaraan gender dengan proses pengarusutamaan gender adalah 

berbeda. Jika kesetaraan gender melihat fenomena laki-laki dan perempuan sejajar 

dalam peranan dan fungsi, sementara pengarusutamaan gender, menurut kementrian 

adalah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di 

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Keputusan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor :  132  tahun 2003). Pengarusutamaan gender lebih kepada proses pengkajian 

ulang pelbagai fenomena dari sudut pandang yang tidak melihat keberadaan laki-laki 

dan perempuan kepada sudut pandang dikotomis gender (kelamin/seks). 

Pengarusutamaan gender dalam tembang Sunda Cianjuran cukup jelas, hal itu 

dibuktikan dengan adanya proses pengonstruksian perempuan, dari yang tadinya 

tidak begitu penting dalam pertunjukan, dan kini menjadi bagian dari pertunjukan 

tembang Sunda Cianjuran. Dan yang harus digarisbawahi adalah, mengapa harus 

menjadi penembang, tidak menjadi pemain kacapi atau suling?. Ada banyak alasan, 

dan jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut, diantaranya jawaban Enip 

Sukanda dan Apung S.W yang mengatakan bahwa dalam kepentingan estetika lagu, 

penembang perempuan lebih menarik (wawancara dengan Apung SW pada tanggal 

31 juli 2007). Dalam kepentingan pengarustamaan gender, jawaban yang paling 

mendukung perihal pertanyaan kenapa menduduki sebagai penembang? Adalah, 

karena penembang dianggap sebagai unsur terpenting dalam tembang Sunda 

Cianjuran, penembang merupakan “bintang” pertunjukan (lihat Deni Hermawan 

2002:47-48), penembang menjadi peran sental yang didukung oleh pelbagai elemen 

lain dalam pertunjukan Cianjuran. Dalam konsep pengarusutamaan gender, 

menganggap pengonstruksian perempuan menjadi terpenting atau bintang kuranglah 

tepat, karena konsep tersebut menegasi peran laki-laki. Konsep yang cukup netral 

adalah pemahaman yang mengatakan bahwa “adanya perempuan penjadi sosok yang 

sentral dalam pertunjukan Cianjuran dikarenakan peran dan kedudukannya sebagai 

penembang”. Dengan pemahaman seperti itu, maka akan membangun sebuah 
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paradigma berpikir yang mengonstruksi kesetaraan antargender. Kesetaraan tersebut 

tentu saja dalam bidang tatanan sekuler, yang tidak melihat pemahaman matriarkat 

dan patriarkat, tapi lebih kepada hak-hak. Pengarusutamaan gender dalam tembang 

Sunda Cianjuran dapat memberikan pemahaman baru pada perempuan untuk lebih 

progres dan mendapatkan kedudukan penting dalam tatanan publik. Disini letak 

relasi penempatan perempuan menjadi penembang, bisa kita temukan keterkaitannya 

dengan mitologi yang membangun citra perempuan berkedudukan tinggi dan 

dihormati, dengan penempatan perempuan menjadi penembang yang notabene 

penembang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kehormatan dibanding posisi lain. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan merupakan perangkuman yang menjadi silogisme dari beberapa 

premis dan diktum yang telah disusun kedalam bentuk konklusi, penarikan 

kesimpulan ini merupakan tujuan akhir dalam menjawab dan menggambarkan 

fenomena yang ada dalam konsep Simbolisme Kacapi Indung Dalam Tembang Sunda 

Cianjuran yang kaitannya dengan gender yang melekat pada simbolisasi kacapi 

indung dan proses pengonstruksian penembang perempuan dalam Cianjuran. 

Sementara itu point pengungkapan saran merupakan akumulasi dari pemecahan 

permasalahan yang eksis secara determinis.  

 

A. KESIMPULAN 

Dari beberapa fenomena dan diskursus yang telah dipaparkan sebelumnya 

pada bab I, II dan III, baik tentang keberadaan penyimbolan/simbolisme kacapi 

indung dalam Cianjuran, maupun tentang konsep perempuan dalam mitologi dan 

simbolisme kacapi indung, dan kaitannya dengan perempuan yang menduduki posisi 

sebagai penembang dalam Cianjuran. Disimpulkan bahwa perempuan dalam alam 

pikiran masyarakat Sunda memiliki peran dan fungsi yang penting, hal itu tertanan 

dalam  makna kacapi indung sebagai menifestasi eksistensi perempuan dalam 

kepercayaan masyarakat Sunda. Signifikasi yang terkandung dalam kacapi indung, 
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meskipun memiliki penandaan yang arbitrer dan inkonteks (dikait-kaitkan), namun 

keberadaannya tidak hanya sebagai penandaan belaka, makna yang terkandung di 

dalammnya memiliki korelasi yang koheren dengan konsep yang lebih riil.  

Transformasi kacapi indung dalam tembang sunda Cianjuran memiliki makna 

struktural, seiring dengan struktur lain yang juga berubah (transformasi). Keberadaan 

perempuan sebelum menjadi penembang utama dalam Cianjuran hanyalah pelengkap, 

hal itu seiring dengan Cianjuran yang masih memiliki nilai-nilai kesakralan yang 

masih ketat, dengan kata lain Cianjuran belum merupakan seni pertunjukan yang 

dipentaskan dalam rangka kepentingan hiburan secara umum, tetapi masih untuk 

kepentingan kaum menak pendopo, dan Cianjuran dikategorikan sebagai seni alketif. 

Sejalan dengan determinasi transformasi masyarakat dalam tatanan sosial dan budaya 

yang menuntut perubahan, tembang Sunda Cianjuran pun berubah sesusai dengan 

ketentuan (determinis) zaman, kerena pada prinsipnya yang bertahan adalah yang 

berubah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Kecenderungan 

perubahan yang ada dalam Cianjuran lebih kepada kebutuhan masyarakat umum, 

yang berorientasi pada hiburan, dan kini tembang Sunda Cianjuran sebagai hiburan 

sudah dapat dinikmati oleh hampir semua kalangan masyarakat Jawa Barat, 

perubahan tersebut membawa implikasi pada perubahan lain yang sejalan, perubahan 

tersebut ialah dengan berkembangnya instrumen Cianjuran khususnya pada kacapi 

yang kini memiliki 18 (delapan belas) senar dengan didampingi kacapi rincik sebagai 

kepentingan pemenuhan kebutuhan musikal, perubuhan lainnya adalah di tingkatan 
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penembang, pada awal kemunculan Cianjuran yang masih disajikan untuk kalangan 

menak, penembang pokok-nya adalah laki-laki, adapun penembang perempuan hanya 

sebagai selingan dengan melagukan lagu-lagu panambih atau ekstra. Kini setelah 

Cianjuran menjadi seni hiburan, penembang perempuan mendominasi, begitupun 

lagu-lagu panambih atau ekstra yang justru mendominasi dalam pertunjukan 

Cianjuran.  

Dalam konsep gender, khususnya proses pengarusutamaan gender, tembang 

Sunda Cianjuran memberikan kontribusi pencerahan yang ekspilisit, hal itu tergambar 

dalam pengonstruksian perempuan masuk kedalam pertunjukan, pertanyaannya 

adalah kenapa harus menjadi atau sebagai penembang? jawabannya adalah karena 

penembang dalam Cianjuran merupakan figure central –kalau tidak disebut 

pemimpin jalannya pertunjukan—, apalagi jika dilihat secara periodisasi zaman awal-

awal pembentukan, penembang pada waktu itu adalah laki-laki dari kalangan 

Pendopo yang notabene kaum menak. Terlepas dari semua itu, berkaitan dengan 

penembang perempuan, apakah  pengonstruksian tersebut dilandasi kepentingan 

musikal ataupun karakteristik perempuan yang lebih ‘estetis’ dalam kepentingan 

panggung. Paradigma tersebut secara implisit memberikan wacana berpikir kepada 

kaum perempuan secara umum untuk lebih progress dalam menempati kedudukan 

dalam tingkatan publik yang berpengaruh.  

 



130 

 

B. SARAN 

Keberadaan seni, khususnya yang saat ini disebut sebagai seni pertunjukan 

adalah akumulasi dari struktur kebudayaan yang hidup saling berkaitan, salah satu 

contoh, keberadaan kesenian jentreng (tarawangsa) di Rancakalong – Sumedang, 

kesenian tersebut eksis sebagai konfigurasi dari totalitas yang terintegrasi kedalam 

kesatuan masyarakat setempat, kesatuan itu bukanlah konstalasi dari beberapa 

elemen, melainkan sebagai unity (ke-satu-an), artinya kesenian itu ada sebagai bagian 

dari kebutuhan masyarakat setempat, kesenian itu ada karena kondisi masyarakat 

tersebut masih bersifat agraris dan jauh dari hingar-bingar dunia industri. Begitu pun 

dalam hubungannya dengan tembang Sunda Cianjuran, konfigurasi Cianjuran kini 

dan dahulu tentu saja berbeda, dan perbedaan perubahan itulah yang membuat 

Cianjuran tetap hidup sampai saat ini.  

Sebagai saran, untuk tetap menghidupkan kesenian yang bersifat sakral, 

berarti hal-hal yang harus dijaga adalah pola kehidupan keseluruhan masyarakat 

setempat, menghidupkan kesenian secara konservatif adalah ketidakmungkinan 

bahkan cenderung terlalu memaksakan. Begitupun dalam tembang Sunda Cianjuran, 

perubahan-perubahan yang bersifat pengembangan adalah strategi yang efektif dalam 

menjawab tantangan kehidupan saat ini. Akhirnya kesenian pun terbagai menjadi dua 

kategori, pertama apakah seni sebagai pemenuhan kebutuhan ‘ritus’, atau sebagai 

kebutuhan hiburan yang dekat dengan industri.  
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Jika demikian, sudut pandangnya pun harus dengan dua perspektif yakni, 

konserfativitas dan kreativitas. Konserpatif untuk setiap kesenian yang menyentuh 

ranah sakralisasi dan kreatif untuk kesenian dalam kebutuhan industri. 
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