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DtrSA GENTENG

DAX KESET{IAN TRADISIONAL KENDANG KBXPUL

A" &AtdtBARAH UI{UH IlAltl SETTING FEHEI-ITIAI'I

1. sejarah Berdiriruya Desa Geruteng

ilesa Genteng y8n8 yeng berada, di Kabupaten

,tsanyuwangi bagian seiatan dan merupakan salah satu Desa

ysrlg di I intasi oletr sungsi seta jJ, menSenai seJarah

berdirinya Desa tersebut hingga kini belum diketahui

asalusulflym'Aparatpemerintahseternpathetikn

diwawancarai oleh penel itipun tidek me;1getahui tentang

I utur be Iekang berd i r inya llesa Gentang yen& kini

dianggap nnasih mest,erius itu. Bahkan pera toksh

masyarakat ( sesepuh Desa) ket, ika dimintai keterangan

kapan berdirinya DEss GentBIISr dla menjawab, "Seie* aayg

dilaxrirkan disini ya srdaft Gentang rlalpanJrg"' psdahel

tokoh masyarakat tersebut lahir di DHsa Gentens pade

t ehun 190CI id .

Namun menurut P.Qoderi t 1941 ) is. menuturkan

*f,erose &apak &olm rsaiyjm sa& de,l"enge iilggenteng mrr'fti

ramerfimnfanfjyaltcrsefrtisjn*rmeng&udeasnrrfkirtiramsr

meriko e&oten kf n#in$ dipun rasar?i , sabab Iefr dirnsani

oiren6, te.rus biasane t iyanr; in8.teng ngras*nf rsni&o



terus biesene t iyang ingkang ngrasani rnen.f fto dipun

Sekani &areng alus ingkan& se8:ef membo mesbo. ffados

mracs#, sing:o lan .[inf u ldntune', (wawancars, 1 me i

1995). Artinya; "Katanya ayah "s{!ya sebe,lurn Desa Genteng

ini ramai , ada orand: sa"kt i yang tlengluassi Desa ini,

or*rn*r fersebuf fidak bisa diguniing, sebab kaJeu di

gunjing dia mendengarilyrr, f aJau biasa*ya oranr yeng

aenggwnjin&nya didatarr.gi oIefi nahluq halus yan& bisa

menje.{ma. Seperf i, iadi harimau, s inga dan lain

lainnyao.. P.Qcdcri ysng saat, itu sedang mencangkul

ladang sambil diwawancarai oleh peneliti mengatakan

bahwa rli Oesa Gentang ini ada sebuah kuburan yang

umurnya sudah tua sekal i, diperkirekan sudah bernmur

ratusan tahun yang lalu. Dan masyarakat Desa Gentang

mengnng&apnye bntrwa kuburan i.tu adalah kuburan keremat,

yakni makem penguasa Desa Gentang pada zemen dahulu

{rnakam oreng sakti yang diceritakan diats,s} " F.QorIeri

sendiri ketika ditanya tahun berapa Desa Qenteng ini

berdlrl?, dengan tersenygm tipts dia menjawab "ff6ft kulo

mfrof en riendrert{rai nggih,' t maksudnya bahwa Pak Qoder i

sendiri t idak tahu tahun berapa Desa Genteng ini

berdiri.

Lain lagi dengan Pak Tris ysng hingga kini beliau

sudah berusia 54 tahun, bel iau menceritakan tentang



bagaimana Desa ini berdiri. Menurutnya Desa Gentang ini

berdiri pada zaman dahulu di Desa ini banyak sekali

oreng yeng beriualan Gent€I18, dan di Desa ini pula

banyak orang yang memproduksi Genteng dari tanah 1iat.

Sehingga tempat itu dinamakan Desa Genten8.

Desa Genteng hingga kinimeniadi pertEnyaan setiap

orang ysng ingin mengetahui bagaimanakah dan tahun

berapakah ia lahir, barangkal i karena sudah lamanya

latar belakang Desa tersebut (dalam Sejarah) yang tidak

di dokumentasikan. Yang hanya diingat dengan ingatan

psra orang tua saja" sehingga ketika orang tua atau para

sesepuh tersebut sudah meninggal dan anak anaknya sudah

tak perdul i lagi cerita itu, maka sejarah menjadi hi lang

begitu saja. Sangat di sayangkan memang, dan kini para

aparat dan tokoh masyarakat harus menggal inya untuk

menemukan tentang jati diri dan latar belakang Desa

Gentang tersebut" Namun penyesalan yang tiada guneny&'

yang kini sebagai hadiah bagi generasi penerusnya untuk

mencaridan mengr.lngkap kembal i permata yang hi lang

tersebut. Menurut Kepala Desa Gent€IrBr kini Desa Genteng

s edan& eL* I amt ahaP Pene I i t i xn dar i p ihak Femer intah

baerah setempat I YeIiS nnudah mudatian seger& ditemukan

tentang hari jadi Desa Gentang ini. Bapak yeng berkumis



t ipis itu menuturkan, bahwa dia sering kebingungan

ket ika ditanyai oleh set iap ora.ng yang ingin

mempublikasikan latar belakang berdirinya Desa GentanS"

Latar belakang berdirinya Desa Gentang yang kini masih

simpang siur atau masih kabur dan belrim i'e1as, .bahkan

sangat mesterius ini menjadi tanggung jawab kita semua

untuk menguaknya kembal i tentang sejarah Desa kita

sendiri.

2. Letnk Geografla Desa Gentong.

Desa *entans Keearnatan 6e*teng KabuPaten

Banyuwangi, sebagai site penel it ian ini, terletak

dikabupaten Banygwangi bagian selatan. Jarak dari pusat

Pemerintahan Kecamatan sekitar 0'300 km, sedangkan jarak

dari pusat Pemerintahan kota administratif diperkirakan

?Okm. Desa Genteng Banyuwangi bi1a ingin berkomunikasi

darat dengan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi harus

menempuh jarak setidaknya 35 km. Adapun jarak dari Ibu

kota Propinsi Daerah Tingkat Satu Jawa Timur harus

menernpuh 296 km lagi. Desa Genteng ini memi 1 iki

ket in8gian tanah 25lm dari permukaan air laut dan

topografi termasuk dataran rendah dengan suhu rata rata

32'c. Jarak dari Kota Kabupaten dapat dijangkau dengan



transportasi anSkutan antar kota atau denga bus

jurusan Bali-Surabaya atau Banyuwangi-Jember-Surabaya'

Dengan kondisi jalan ysng sudah teraspal semua serta

s&r&n& komunikasi yang sudah memadai.

seperti ysng telah diungkapkan diatas bahwa Desa

Gentang ini dibasi meniadi dua daerah, yaitu Gentang

wetan dan Gentang t imuryanS mas ing mas ing Daerah

dipimpin oteh pimpinannya masin8 masing. Yang tentunya

dalam pengurusen atau pendataan adrninistrasinyapun

sendiri sendiri, atau istilahnya dalam pendataan

administrasi terbagi menjadi dua bagian. Karena keduanya

adalah sama sama memiliki hak. Sehin6ga dalam laporan

yang penel it i tul is ini tentunya dalarn dua bagian pula.

Namun sec&ra Universal Desa Genteng dapat dilaporkan

sec&ra kualitatif,, dan ada bagian bagian tertentu yang

dilaporkan secera tersendiri tentuny&. 6entang kulon ini

memi I iki luas tanah atau luas desa 4 t67 km menurut

statistik kecamatan Genteng tahun 1988. Adapun untuk

Gentrng wetangluas tanahnya adalah 628 ha. Dari luas

&rea tersebut me I iput i tanah pesawahan dan tanah

pekarangan atau tanah pemukiman. Desa Genteng Kecamatan

Gentang y8ng berada di Kabupaten Banyuwangi ini terletak

diantara Desa Desa tet&ngganya dengan



bstr. asan h*t *is lrn w i i ays11 tertentu.

neIi.puti";

Desa Karangsar i
Batas batas wi layah Desa Gentang tersebut

l.batas sebelah utara berbataBan dengan

Kecamatan SemPu.

2.Sebelah Selatan Desa Gentang trerbat&8an dengan Desa

Yosomulyo Kecaruatan Gambiran.

3 "Dan bagian Baratnya berbat&s&n dengan Desa setai I

Kecamaten Gentang.

4.Ad.apun untuk sebelah Timur Dese Gentang int berbatasan

dengan llesa Kernb i r i tan Kecarnatan Gentang.

Berdasarken data stat ist ik teralehir tahun 1994

penduduk Genteng kulan m€ncepai 19463 Jiwa, sedangkan

Sentang wetan iumleh penduduknys. 16753 j i.wa. Darui

jumlah penduduk Genteng hulon yeng mencep&i 19453 jiwa

itu, meliputi jumlah ienis laki laki WNI 9681 jiwa, WNA

mencapai 95 i iwn, dan dari ienis perempuennya wNI

berjurnlah 10384 oren8, sedangkan WNAnya 103 CIrang,

Jurnlatr ke lahiran WIqI se lama tatrun 1.994 untuk ienis

kelamin teki taki 16 oreng sedangkan perempu&nnye 13

oreng. Jumlah kemat i.an di Desa Genteng kulon menurut

data stat ist ik tahun 1994, kemat ian WNI laki laki 5

oraflg den perempuennye 4 CIrang. Sedangkan dari penduduk

wNI jumlah pendatang dari ienis laki laki tg or&ng,



sedenSk&n dari jenis kelamin perempuan beriumlah 14

oren8. Genteng kulon jumlah kepala keluarga (KK)nya

untuk wNI dari jenis laki laki 4390KK'

Perempuannya 27|KK. untuk WNA laki laki 23KK. - Penduk

yang pindah tempat dari WNI dan WNAyang ada ada di

GentanS Kulon dari ienis laki laki 2?orang dan dari

jenis perempuannya beriumlah 18orang. Demikian keadaan

penduduk Gentcng Kulon yang banyak disinggahi oleh

tourism manca. Satu lagi masalah kependudukan yang tidak

akalah pentingnya untuk diungkap yakni mengenai iumlah

penduduk ya.ng memiliki kartu tanda penduduk, untuk wNI

dari jenis laki laki berjumlah 5908 oranS dan 6a29

perempuen, sedangkan dari wNA 67oran8 laki laki dan 85

orang wanits. Hing8a kini yanS memiliki kartu tanda

penduduk dari jumlah diatas 5349orang laki laki dan

5?$0orang wanita trNI. Sedangkan dari SrNAnya Slorang laki

laki, dan 6lorang wanita yang sudah memiliki kartu tanda

penduduk. Itulah komposisi penduduk Genteng Kulon yang

hingga kini (1995) masih dalam proses penyusnan sebagai

data monografi Desa. GentenS wetan hingga tahun L994

jurnlah penduduknya dari jenis laki laki 7993 dan 8?70

wanita sedangkan jumlah keseluruhannya mencapai 16768

jiwa. senteng wetan ini ditempatl setidak tidaknya 3824



kepaia keluarga, terdiri dari dua warga negera yaitu

as lng dm.n penduduk pr ibumi . Juml ah penduduk sNI dar i

jenis laki laki adalah ?980 oreng dan 875? wanita.

$edangkan Srens berdomisiti masih wNA d*ri ienis laki

I nk i.nya i 3 orens dan 13 orBnS perempuan . Penduduk

menurut mobi I itas atau mutas i penduduk adalah

meliputi kelahiran t1 oren8 laki laki dan 2a orang

perempuan dengan jumlah 37 ofang dalam satu tahun

tersebut. Kematiannya adalah 53orang terdiri dari 32

orang laki laki dan 2L oran8 perempuan. sedangkan

penduduk y&ng pindah beriuralah 58 or8n8, terdiri atas 46

orang laki laki dan 39 oreng perempuan. DenSan demikian

mobi I itas penduduk tidak terlalu mengkonsumsikan masalah

kerja"Desa Genteng bi ta di I ihat dari mono8rafi dan

keadaan geografisnya yanS sedemikian itur maka Desa

tersebut tergolong Desa Swasembada. Karena Desa Gentang

ini termasuk DEsa berkembang yEng sudah mampu

menye I enggarakan urusan rumah t angganya send i r i t

sedangkan lembaga lembaganyapun sudah berfungsi dengan

baik dalam menggerakkan masyarakat, menuju cita cita dan

harapan pembangunan Desa.



TABBtr, I I
THNI'&$G KCIMPSST$T PENDUNUK NMSA GENTENIS

rdflt{iifru'r {JHiiq

Nt: Umur Jumtati

0t
02
03
04
05
UD

00 03 tahun
04 06 tahun
07 12 tahun
13 15 tahun
16 : 18 tahun
19 keatas

976 orang
L.t21 orang
L;2O2 orang
3.705 orang
3.91 1 orang
5.841 orang

0? 16.756 orang

Sumber data: DokurnenDesa Genteng tahun 1994'

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang'tersebut

diatas, bkan rnemungkinkan sekal i data tersebut untuk

berubah, bertambah ataupun berkurang. Pertumbuhan,

pertambahan dan kekurangannya penduduk di Desa Genteng

Kecamatan Gentang sebagian besar diakibatkan oleh

perpindahan penduduk dari Desa GentenS ke luar Desa

ataupun sebal iknya, akan tetapi untuk yanS terakhir

memi lki t ingkat y&ng lebih rendah dibanding dengan

perpindahan keluar daerah. Hal ini disebabkan selain

karena adanya pertukaran ke luarga sebagai has i I dar i

perkawinan ysng dilakukan oleh masyarakat Desa Gentang

dengan warga lainnya dari luar Desa ataupun sebaliknya'

juga perpindahan yang terjadi karena unsur ekonomi

mereka merantau kelbukotamadya Surabaya untuk mengadu

nasib, mencari perekononian.yang lebih baik. Pekerjaan

dan penghidupan yan8 lebih baih itulah tuiuan mereka,



selnu& pada umurtye dilakukan oleh meyoritas Eenera$i muda

Desa. Meskipun demikian prosentase kemat ian dan

prosentase kelahiran rnasyarakat Desa Genteng adalah

sebagaien penyebab dari adanya pertambahan dan

berkurangnye pendudukr n&mun tetap bahwa data kemati.an

data kelahiran adalah salah satu penyebab atau faktor

terh*dap perubahan komposisi penduduk Desa Genteng yeng

selalu berubah.

Ditain sisi bila ditinjau tentang kewarga negaraa

masyarakat Desn Gentcng adalah terdiri dari w&rge Negara

,{sl i dan Warga Negara Asins. Mernang hal ini dapat

dimaklumi, karena Desa Gentcng adalah daerah yeng

produktif dan juga dekat dengan daerah pegunun&en atau

daereh wlsata sehin6ga perpindahan penduduk ysng berasal

dari luas daerah pada umumnya adalah pertukaran keluarga

dan hasil urbanisasi untuk ffiencari pekerjaan, seperti

kebias&an daerah daerah yen&g lai.nnya. Desa Geateng

adalah SEsa ysns t idak banyek rnempunyei tanah untuk

pertanian, bila dibanding dengan Desa Desa tetanggerl&r

oleh karenn itu pertanian merupakan mata pencaharian

yEnE t idak mereka tonjolkanr lffBIaupun juga pertanian

tidak nnerupakan isuatu pekerjaan yeng asing bagi

mssyerakat Desn Gentang Banyuwangi ini. Walaupun tidak

memi lki tanah persawahan sepert i yang dimi I iki oleh 'Oesa



Desa lain masyarakat Desa Genteng pun juga berperan

aktif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas panSan

diNegerikitaini.MasyarakatDesaGenten8mayoritas

bermata pencaharian ysng tetap adatah didarat tempatoY&r

seperti misalnya berdagang atau beriualan' buruh tani

danbekerjasebagaitukang.DalamdatastatistikDesa

Genteng weten saja menunjukkan bahwa terdapat 2246 CIrang

yang bekerja sebagai pedagang, l32l orang sebagai tukang

dan 2031 orang buruh tani, itulah tiga buah mata

pencahar'ian yEng mendominasi masyarakat Desa Gentang

pada saat ini.

DisisilainmasyarakatDesaGentanSiniju8a

menjarli pengusaha industri kecil di rumah masing masing,

yaitu membuat barang hiasan yang terbuat dari anyaman

bambu. I{asil tersebut bukan saja berupa haiasan rumah

tangga, namun merupakan keper luan atau kebutuhan

masyarakat Desa, fiidalnya dapat mengfhasi lkan capi I

(topi melebar untuk pelindun8 psnas slnar mataharl pada

kepala), kukusan (salah satu alat menanak nasi)' tompo

(sejenis ember terbuat dari anyaman bambu biasanya

sebagai tempat sayuren, membawa beras atau yeng

lainnye) . Industri keci t lainnya adalah rnasyarakat Desa

Genteng ada yEng membuiat batu bata, membuat gentang,

yang membutuhkan bahan baku cukup dari tanah liat yang



narlt inya dipanasakan atau dibakar sete lah tanah
tersebut dibentuk atai.l diceta* menjadi bata atau
genteng. Pekerjaan ini sangat jarang sekali dikerjakan
oleh ibu ibu, karena dirasa sangat berat. Namun rain
h*lnya dengan membuat eny*m anyeman dari bambu,

pekerjaan ini rnembutuhkan sentuhan tangan ysng halus dan

ketrampilen t&ngan dari pere ibu ibu dan para remaja
putri yang tekun. Hasir hasil dari usaaha tyersebut
dapat rnembantu untuk mencukupi ekonorni keluarga.
Femasaran barang barang tersebut t idak rnengalami

kesulitan karena di desa Gent6ng telah tersedia sebuah

paser ya.ng berstatus peser Kecamatan, atau pertokoan
yeng dikelola oleh pemda setempato tentunya semuenya itu
untuk masyarakat. Masyarakat cum& cukup menyewe eteu
membel i stand stand yeng terah disediakan oleh
pemerintah setempato kemudian bebas untuk menggunakan

sebagai tempat perdagangan atau berjualan. Itulah saLah

satu s6'r&na ysng telah ada, di Desa GentSng Kecarnatan

Genteng Kabupaten Eanyuwangi ini.
Usaha usaha ps,rapetani dan pengral in dalam

industr i keci I tersebut terbentuk dengan adanya

perkoperasian atau KUil, ysng memi lki fungsi sebagai

tempat penyeluran barang barang produksi., dan juga

rnelayani kredit bagi rnasyerakat yang mernbutuhkan jasa



tersebut.DengandemikianKUDadalahsalahsatutempat

untukmenjualataumembelibarangkebutuhanrumahtangga

ataupun arat arat pertanian, mlsalnya pupuk, obat obatan

dan lain sebagainYa'

Disamping tempat tempat yang tersebut diatas Desa

Genteng iuga sangat potensial untuk memasarkan barang

barang yang memitiki kekhasan (sebagai cindera mata)

karena Desa Genteng sendiri berdekatan dengan berbagai

tempatwlsata.DesaGentongjugaberdekatandenganbuni

perkemahan, perkebunan milik Negara yang saat ini oleh

pemerintah setempat ditanami dengan tanaman kopi

coke I at .

Desa Genteng yang termasuk desa Swasenbada dan

tergolongDesayangsudahmajudalampemban8unannya.

Desa Gentrng adalah sebuah DEsa yang merupakan I intasan

jalur transportasi antara Banyuwangi-Jember atau

Denpasar-Jember. Seringkali rombongan para tourism manca

Negara maupun domist ik yang akan melangsungkan

perjalanannya ke pulau Dewata (Bali) kemudian singgah di

Desa Genteng BanyuwanS,i ini ' lla ini lah ysng membuat Desa

inisemakinnampakkemajuannya'baik

pembangunannya maupun dalam bidang ekonomi '

dalam

Disamping usaha sebagai pedageng dan petani

ataupun sebagai trrkang, inasyarakat Desa Genteng juga



ter I ibat den8;nn usaha usaha I ai.n untuk

kebutuhan hidupnya, sebagai mata pencaharian.

ini adalah data stat istik tentang komposisi

dilihat dari jenis pekerjaannya.

mernenuh i

Berikut

penduduk

TAr,}fir" I l J

TF]NT{Nfi KfiT,{P*SISi PSNB{ T]K

MEIIUR.UT" MI\TA PENCAI{AIIIAl{ I'{YA

Dar i j urn I ah penduduk yang sudah behe r j a ,

berdasarkan pada dasar statistik tersebut, serta dengan

melihat pada jumlah penduduk sec&ra keseluruhan, nnaka

dapat dilcetahui jurnlah'penduduk yang belum belEerje

rnaupun y&ng sudah proclukt i f , nemun be lum tercatat dal am

data tersebut , penduduk y&ng be lr.imtercatat sebagai

pekerj* yens produktif ada bermacam m&cam, faktor" Yang

perfema karena usia yang sudah Ianjut, kedua karena

Mata Pencaharian Jum I ah

:1 1

(j.1

x4
nf,UJ
*6

{1 Q

0t
in

Pegawai Ne&eri
ABRI
Swasta {Karyawan}
Pedagang
Tani
Pertukangan
Buruh Tani
Pens iunan
Ne I ayan
Jas a

10
,,

I
2

122 oren$
9 orang

96$ oran&
206 oreng
112 oreng
3CI1 orans
031 oreng

1 1 srang
1 orang
4 orang

1l Jurnlah 16. ?53 orang

Sunrber data; IJ*k.umentasi Desa, Genteng tahuri 1994



mfrs i h en&k &n&k dan yang fre t ige memarig

penganggur&n.

Dengan melihat data statistik tersebut diatas yang

paling mendominas i dalam lapangan pekerjaan adalah

bekerja sebagai karyawan swasta ataupun sebagai

pedagang. Karena sepert i yang te lah tersebut daiatas

bahwa di Desa Gentang ini te lah dibangun komplek

pertokoan seluas tiga hektar dan pasar Desa seluas satu

hektar. Masayarakat Desa Genteng selain bekeria sebagai

karyawan dan pedagang yeng mendominasi juga ada Iang

bekerja sebagai ne layan walaupun jarak Desa dengan

lautan cukup jauh. Sebagai nelayan yang bekerja diluar

Desanya tentunya tidak setiap hari pulang kerumah. Hal

ini disebabkan karena nelayan dalam memenuhi hajat

hidupnya biasanya bekeria pada malam hari dan pulang

pacla keesokan paginya. Demikian di lakukan secara terus

menerus. Di Desa Gentang yeng bekeria sebagai nelayan

sangat sedikit sekali, sebab disamping iarak Desa dengan

laut ysng cukup jauh barangkali juga disebabkan oleh

lingkungan Desa sendiri yang dianggapnya sudah memenuhi

syarat untuk mencari nafkah dalarn memenuhi kebutuhan

hidupnya. Juga karena sumber daya manusia yanS telah

dimi I iki oleh masyarakat sudah semakin me$ingkat,



ekhirnye dengan bekal yang telah dimi l iki oleh

rnesyerakat , mereka $*rrtperbaiki nas i.bnya dengan bekeria

di Sesanya sendiri, walaupun ada sebagian y&ng bekerja

di luar Desanya.

Kebanyakan para wanita Desa biasanya membantu

su&minya clengan jalan menjajakqan atau menjualkan

daganganny& yang telah diperolehnya dari tengkulak' atau

kalau tidak membantu suarniflv&, mencari rnasukan lain

dengan membuka werung keci I atau ikut berjualan dipasar t

barang Jualan tersebut bisa rnakanan atau minuman ataupun

r${ryur mayur. 8i la mendirlkan werung keci I biasanya

membuatnya disekitar rumahnya sendiri ysng telah ditata

dan dimodif ikasi seh j.ngga bisa di l ihat bahwa ini adalah

warung, don bi la dipandang akan ter I ihat kesederh{Ln&an

atau keterkesan&nnye. Kegiatan mencari nafkah biasanya

dilakukan dari peEi hari s&mpai datang sore hari basi

masyarakat yeng tumpuhannya bekerja sebagai pedagang

pes€rr, n&mun bi la dipertokoan pekerjaan tersebut

di lakukan dari pa&i hingga rnalam hari. Peker ja

{karyawen) di Desa Genteng ini tidak selalu milik

sendiri, n&mun tidak sedikit p&r& pega$ai yang lain juga

merangkap sebagai pedagang, sehingge kadang kala mereka

harus bekerja siang dan malamr paBi harinya dinas



kepegawaian dan sore hari sampai malam harinya bekerja

sebagai pedagang atau karyawan suasta. Demikianlah

memang I iku I iku masyarakat Desa Genteng Banyuwangi

dalam memenuhi hajat hidupnya. Yang mereka mere&sa

terpanggi I baga i mana mencukup i dan menghidupi

ke luarganya dengan penghidupan yeng lebih layak dan

lebih maju.

3. Kondisi $cniatr Budaya

Dalam kenyateefiya hidup masyarakat Desa Gent€ft&n

rnasyarakat rnasih mernbeda bedakan antara orang priyayi

yang keduduksnnya dianggap terhorrnat sepert i pegawai

Negeni atau pa$iong praja, dengan orang kebanyakan yang

disebut wong cilik, seperti petani, tukang dan pekerja

pekerja kasar lainnya. Ada beberapa perbedaan antsra

fir{rng pangknt ntau penggede atau sepert i pek lurah

dengan kawulo al it atau rakyat jelata. Penggede

m€mpunyai weweneng, tenggung jawab dan kewaj iban

kewajiban yeng berbeda dengan wong cilik. $emua pangkat

atau lapisan m&sy&rakat tersebut terikat dan mewujudkan

suatu susunen masyarakat atas dasar kekeluargaan, yai.tu

oreng harus bergcltong roysng dan tolong menolong.

!trubungan dan kewa j iban ant ara masyarakat t idak sarfl&

rate. Siapa yang berp*ngkat atau mempunyai lcuasa harus



memei ihnra dan mendidik bawahannya' eedangkan yeng

memi I iki pangkat dan iabatan yang sederajat harus lah

bentindak solider, yaitu rnemilki dan memperlihatkan

perasaen persatuan dan senas ib seperjuangan r $&1 ing

snembantu dalam segala hal, serta mengernhangkan sikap

keset ia kawanen.

Lebih universal rnasyarakat Dese Genteng Kecamatan

Genteng tetap bertahan pada ciri kepedesasnnyar yE"itu

sepert i y&ng teiah diungkap diatas, sifat egal itarian

nntar masyarakat meskipun disisi lain nampaknya sudah

banyak terjadi perubahan pembahan hingga Desa ini ada

kemajuan ysng berert i, terutama dibidang budaya,

pendidikan dan perubahan perubahan lainnya. Hal ini

disebabkan informasi tentang budaya atau y&ng lainnya

dapat diterima oleh rnasyarakat Desa Genteng melalui

trerbegai medie, baik itu rnelalui t,elevisi ' radio, surat

kabar atau karena pertukaran keluarga. Bahkan informasi

dari m&nea Negarapun dapet diteriroa dengan mudah oleh

sebagian masyarakat Desa Genteng yang diatas atapnya

terpempan& lingkaran antena parabola.

Rasa egalitarian atau persamaen masyarakat Desa

Genteng Kecamatan Senteng ini tampak dan terlihat bila

salah satu dari war8a memilki gawe, maka rnasyarekat yang



a^.

lain dengan'serta merta turut membantunya. Kekhasan yang

lain di Desa ini sebelum mereka pergi untuk bekerja,

bi ta datang sore hari akan nampak ter I ihat beberape

orang yang berkumpul, bercengkerama dan berbincang

bincang. Hal ini dilakukan anak anak, muda mudi, or&ng

dewasa bahkan banyak wanita yang juga membuat kelompok

tersendiri dirumah rumah dengan tetangganya yeng 1ai

sambil mem*awa anak anaknya yang masih kecil, bagi yang

punya anak tentunya. Suasana yang seperti ini tiap hari

diciptakan oleh sebagian masyarakat, walaupun dalam

kadar ngobrol kesana kemari tanpa adatujuan yang pasti.

Adapula sebagian masyarakat yang memanfaatkan waktu

luangnya disore hari untuk berjalan jalan dikomplek

pertokoan bersama sama anggota ke luargaoysr ataupun

bersama sama teman temannya, hal ini biasanya di lakukan

oleh werg& masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial

yang agak mapen. Ada juga sebagian masyarakat yang lain

dikala sorehari memanfaatkan waktu itY dengan kegiatan

yang bermanfaat lainnya , hal ini hanya sekedar untuk

menghilangkan kepenatan fikiran yang selama pagi harinya

tercurahkan pada pekerjaan yang amat melelahkan. Namun

demikian tidak sedikit sebagian anggota masyarakat Desa

Centeng yEng tidak melakukan hal tersebut. Yang terakhir



ini biasanya terjadi pada rnasyarakat yang nnempunyai

stratifikasi sosial yeng lebih tinggi diat*s masyarakat

yang lainnya. Disisi lain anggota masy&rakat Desa Geteng

masih mempunyei banyak kebudayadn tradisional yang

rnerupakan peninggalan pera leluhur mereka. Seperti

halnya bersih Desa yeng daiadakan setiap tiga bulan

sekali. Ini. semu& sudah berlangsung sejak dahulu.

Meskipun kegiatan itu tidek ada dan siapa yang mandegani

semu&nye tidalc begitu jelas. Eersih Desa dilaksanakan

pada bulan rajab, maka bersih Desa itu kernudian

dilanjutkan pada malm harinya dengan kegiatan lainny,

yaitu dengan mengadakan seni terbangan yeng mempunyai

nu&ns& atau estetika keislaman atau rnenggelar seni

lyayeng kul it semslam. Rut initas kesieten masyarakat Desa

Genteng mengundang terbangan di Desanya sendiri, karena

di Sesa tersebut te lah berdi r i beberepe ke lompok

terbangan y&n& diprakarsai oleh beberapa tokoh dari

pondok pesantren yeng ada. Sebenarnya masih ada kesenian

kesenian Iain di Desa Genteng ini. Berikut ini adalah

jumtah kesenlan yang sempat tercatat dalam data

kelurahan atau Desa Genteng Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi Jawa Timur;



TAREL IV

TBfiTAI{G KESXHtrAN T}I DESA OE$TENG

No Narn;t hvse6iarrl iumlah

0t
0?
03
s4
05

Orkes Me layu
Kesenian tlaerah
Qos idatt
\{ayang Kul it
tr{*drah

1 buah
t buah
1 buah
1 ba.aah
2 bueh

iJ6 Jul*lakl 6 buafi

L;rrmtler data; lXrkuraentliui Oesa {}erlter:g l"ahlmr 1994

Keberad.aan kesenian kesenian tersebut,haoya tampak

bi 1a rnereka main yeng kadanS kadang t idak tentu

wsktuny$. B iosanYa rnereka rnain n 1.,'tu t. irmP i I li i i *

dibututrkan dan diundang oleh masyarakat. Sepert i halnye

bulen bulan ye$g dianggap mul is mensrut ejarsn €r.geme

Islam dan bulan lainnya yeng dianggnp bulan yen8 baik

menurut m&sy&rekat untuk meng&daken gawe atau pada hari

har i besar Nas ianal dan per ingatan peringsten yeng

lainnya" Namun menurut salah seoreng informan y&ng tidak

mau disebut n&ilnany8, kesenien kesenian teraebUt yang

trersifat tredisional tidak semarak seperti dahulu" Hal

ini dapat dimaklurni dengan pengaruh kernajuen yeng sudah

merembes dan rneniolsr pada c$asyerakat Desa Gentens

Kecarnatan Genteng Kabupsten BsnyuwenBi r Eehing$a m&u

t idak mau kesenian tersebut harue bersaing dengan

kesenian baru yang lebitr menarik dan modernt n&mun



kend*ng kempui adr*ia.h s*ig;; s31tu*ya kese$istl ya.Ilg tlapat

ffitrfiginrl.rungi r$rrgik rnu$ik lainny* kr*ren* dapan;

d irnod i f i kas i sesu}xi clensan ke lngirlarl trenrin*tnya ' Karena

ElrLsy{t{:nkaL Iebih cenderurlg untuk rnentlu{<ung }eng }:aru dnn

r:empakr:y* lebih mereb,at hat i rne{iy&rakat de !}esa Gemt*ng

i n i . sebab dukungan masyerrakni. akmn s! I ras* pent. ins

rnanmkaia in6iri s*bunh keseni{ift <iap*t berk*r*bamg', dalt

rnalju. Berangkat dar i prob tem dist'as dengan

mengakCImodasikan kesenian yang ada, nanpaksya keseni'an

kendans kempul rnemi I iki ni lai ni lai yang amat lain

dihati nnasyarekat Desa Genteng khususnya dan mssyarek&t

lsin pada umunys, karena keseninn kendang kempul

roen&andung dan mernbawa nu&ns& nua$s& spi r i tua I dan

mempunyai ni lai ni lai estet ika yeng s8ng8t kuat r

demikian ujar Bung sutrisno, (wawancar&, 3*mei-1995)'

Keberadann kesenian kendang kempul tidak hanya' dipesa

6entan& saia r ffis lainkan kesenian ini terkenal aarapai

ke tuar daerahnya bahkan sempai pada t ingkaten jawa

timur. Walaupun deneikian hsta Bung Sutrisno pengembengBl!

missi Dakwatr yeng tereetip pada kesenian ini merupakan

haIyan8terpentingdankualitaspunharuseelalu

ditingkatkan.



4" Kondisi Sosisl Keagnmaaxt

Didesa Genteng Kecamstan Genteng Kabupaten

Banyuwangi. Agama yang mendominasi diantare lima Agama

adalah Islam. Islamlah yanS sebaSian besar war88

masyarakat Desa Genteng penganutnya. Ada sekitar 16.480

orang, pemeluk Agama Islam, Sedangkan penganut Agama

Kristen sekitar 240 oranlr, Agerna hindu 2$ 'orerr8 dan

Bucitra 25 or&rlg. Jadi di Dese genteng ini dari kelima

Agarna tersebut terdapat peme luk perne luknya pada

masya'rakat yang hiterogen itu. Secara rinci berikut ini

adalah jumlah penduduk Desa Genteng berdasarakan pada

Agama y&ng dianut;

TABEL 1/

TT]NTAhIG JUHLAH PflNDUDUK

IdENURUT AGAMA YANO DIANUT

T} I OT]SA GI":N i'T;Fi(; KT,]CAMA"IAN GiJNI'I:}qG

i''i * Jeni$ Api&rn& Jurn I atl

0t
L'I

U.'
04
*5

lslam
Prnte,stan
Kutholik
Hindu
ftudhn

15"480 $r&ffig
[ 15 L-:r{Ln&
1?S $r{tfiS.
2A oreftg,
f5 {,}refiS,

CIt) Julunl*h th.'7e5 0reflg

liumtxr" d:lLn; dokunielltnsi De-c*, ti'*.*t*ng tahun 191)4



Kenyetnnn yrhfig ads hnhwa sn$sy6rrakflt. Lles$ Ge ntenS

tebi h l"ranynk untuk meme luk Age,rn* Is le'rn. Namun dem:'kiar* 
'

t i$nk herart i b*ttws ketompok $t&yoritas harus

rnsnriiskreditkarr kel*mpok minoritas. Justru diantara

meneka elapat hiciup trerdampingan dengan baik, ha! ini

dapat terwu jud p*do kehidupan sosi{&l mereke sehari hari.

Rasa guyub, s&Iing memhantuu Sutcn8l royong dan I$ixt

sebagrrinyr,r, rinasih sangat tgt:rasa- Dalns* keadran y&fl9

demikien rnasyaraliat llesa $enLeng t itlnk aken terindi

perrgkot;ak ko[l}&rr yr]trg tikan mernecaft be tsh peruatualr

masyarnkat Genten& BanyuwenEl . Perberlann :umi nh p*ndutluk

padn k&pasitas perneluk Ag,r*rna &sE&l"rlih masing mrasin& Desa

tlenteng t*rnyata t iilak friempenf;,sruhi kehicltlpan ber*rgerne

nrereira. Mel ek* me lsksafiaiEan n"iarrir: e"jtiran 8'$em& e&a!n&

masin,q r*nsing tanpn ffi€lrls& risih itran t*rx*k ttfit&trl, rasa

tengg€;{lns ras[r ant*ra t]rmmat. beuru.S*mn di desu Gentens

!.;ukflnlah $!:eLrl r*esalah y&il& tl jkh*wnri rks'n'

trulgln s*helgni sa{atr satu,sg{Il;1e y&n$ mendornine$i

din:rtnra gnti!,"I $gltma y*&!'lg tain rn*nri I iki seiumlah keg iats'rt

kemgarnaan yens me I ibatkan hornpi r se luruh egam{r I s ltrn'

l:sik heir.uapok ansk &nsk' n"emsja maupu* kel6mpolt usia

eiewess dan manula. Kegiatan yang tlisrltrknrt bereneka

ragem, mel ifruti pengajian Atr*qur'an yetn8 iiisdsrk*rt seiiap

st:trs untuk usie sekulr-rh, ktrat&fll{drt A,l*qur'am pada setin6r



bulan diperuntukkan padc usia remaia, sedansken untuk

usia dewssa dan m*nula sebagien bener terlibat dalam

kelonnpok yasin dan talililan. Juga tidak ketinggelan pare

ibu dan remaja putri. yeng mempunyei keeiata* ysng diberi

wadah dalarn rnus I irnat lvaftdIaf uJ fiJasa'. Kegi.atan

kegiatannya antare lain adalah arisen r khnt&men

al-qur'an dan ianraah yeng lainnya" Kesiatan yen&

d i I nkukan o 1eh rnasyerakat Oesa Serlteng ser ing ka I i

disisipi dengan &c&r& cerannah A8&rne oleh tokoh tokoh

Agarne is lam ses&r& trerganticn.

Untuk kesiatan keagamaan 1ai.n, kesemarakannyn

t idak begi tu tampak, hat i tu iuga bisa dlnnaklumi den&an

jurnlah pensikutnya yeng retatif kecil, den&an demikian

rnereka berart i t idak memi I iki kegiatan yeng berart i

kecuali hari minsgu bagi Agama kristen, yeng disana ada

berdiri sebuah GereJa. Namun demikian meskipun telah

berdiri sebtrah Gereia jamaahnya t idek begitu ramei

sepert i halnya jarnaah ummat is ls,rn yeng se lelu akt, if dan

ramei dalan ffielneriahkan hari hari besor Agama I"slam.

Ada,pun untuk Asarnx fii.ndu dan Eudha kegiatanny* di dess

Gentens dapat dikatakan tidak ada a&$a aekali sebab

pusat kegiatanny* di luar denc GentenS. Sengen demikiuan

mereks t idak akon mempu mengadakan kegiatannya difies

ssntsns. Lagipul,e di Deea tersebut pen8ikrrtnya sen8et



mini51r sekali ysng tidak memungkinkan untuk mengadakan

kesiet&n kegiaten kee6amaen. Untuk Agama llindu biasanya

kelau ffieng8deken kegintan kea8amaannye meysf,itae yskni

kedeerah Banyuwangi ba8ian t iruur. disana ada

perhampun8en Hindu. Atau pergi kepuleu Deweta'

Berikut ini adalah data yens di'peroleh dari

dokuroentasi Desa Gentengi

t'sEHL Vl

?gN'rAN{i s&I{A}l& *}E}{.t RAI]A"rAN

$tmber datal Nlokuomntasi [resa {enlong tahun 1"994

sarena sarana tempet ibadah teruebut teruebar

diee luruh pe l*sok dan kota di Dese Genteng dan

dimanf aatlcan o tr eh se luruh peme luk mesyarakat Desa

Genteng yens luaa ryi iayahnya terbo8i menjadi dua bagian

ini" oan sernu& Ear&n& itu telah diatur olegh semu&

Ilengurus dari masinS masin8 tempnt ibadah. Hal ini

ldo Sa::nna Per i bad*t, m:"1 J r"am l ah

t!1
0?
$3
r) 4.

05

M&s
Musho I
(iereja
Vitrara
['ri r a

jid
tra

s

5?
tI

trualt
bu*h
bruati
hcloh
i:uah

tl(} Ju*llt*tl h 3 b* al"i



d i maksutl a.ger

masing masing

nantiny* tirlak terjedi smlah faharn dari.

&nggotsnya" Dan rlengantujr-lan eg&r syiar dakwah

Islamiyah semakin nannpak kesemarakan dan kermr*ainnya.

5" Hq:ndisi Femriidik"nn

Penduduk desa Senteng tlari

ahan

sisi

arti

penciicliknre

pent i ngnyamemen& sudnh cukup mengert i

pendidikan, t*r 1 i.hat te lah berdir inya Lreberapa ternpat

perrdidikan tlari tingiknt qllrsar sernpsi tingket t inssi baik

pend id i. kan

cukup rna j u

itu pendidikmn form*l ntaupun non formal.

formal di Ilesn tlentens irii tirrieh dikat,akan

ket imrbnng ileca lain. Sepert i halnya sekol*h $eear 
'

r*enengah t ingknt atass*ii,;lah mena:n&ltth IJert*men sekolalr

d,an ya.ns sederajat o &tati glerguruen ti.nggi swasta, Yang

di Desa Gentang inibers i f at Agernis tempat penrlidikan

Lran}.nii dikelolm c)ieh yey,frs&nada I atl

terkait, dikeiola r:Ieh

ciesa Gcnteng irui

yey6sen y8ng

pondok pondslt

juga berdiri

il t. .lru mi sa l nya

i:!esant ren. lier*na di

pcnilok pesrri l ren, LJntuk l ebi ir j t l nsnya tier i.kut," i ni



t,

adalah datn y&ng terkumpul tenta*g ser&na pendidikan

yang ada di Desa tersebut;

'l'At$UL V 1 I

.I'T{N1'AMG SAI{AI'IA PIJNDlI}IKAN

t}tr $flSA $EF{'THN{i KEL"AHA:I'AH GNI{T'flH$

tq"a.d. r- {. t k-c-!-i 
-K 

hii-'t lr,s

hio .i*nis penrlidikatl Jumlah

t)1
ut
i)3
t) rt

Fonduk Fesalnt r*ren
iltadrnsutl
$1,X1 C
Ku r f;,us

t)

L

2
4

b*att
trual"l
buah
buah

r)5 .Iumillh 1$ i:uah

Suml.ttrr Jtttts; Lhkumentasi t}esm Uerl{+:vt14 tuhun 191}4

selain pendidiken formal yang ada di Des* Genteng

juga ada pendidikan yen* bersifat non forrual yaitu

Sendidikan belaia.r A1*qur'an yang dikelola di rau*holle

f: and :-d. r E-qst---il-m ula

lin $"$retrl& F'*ntl id i k an Junilah

UI
02
03
f-! 4
05

"{'amen Kanak Kana}t
tiekc l ah llasar
SMTP
sr4'i'A
Sekr:i*.rh'fing,i4i

truah
huah
bual:
buah
tr ir *r tr

4
I)
I
4
1

t) {i Jutttlith :i5 buntt

Sumtre:"' Ll&t{r.; i}:Xlumenl*si $esa {j'erll;eng t'otlun 1994



mushol.e dan dim*si id mas j id di Desa Genteng tentunya

Tstenan seperti ini banyak diperuntukkan pada anak anak

ye.ng masih berusia waiit) belajar wajib belaiar. Ada se8i

kebanggaan bagi kita kalangnn orengi sr&ng Islarn di Desa

Genteng karena warSa masyarakat atau tokoh tokohnya

dapat mewarnai sendi sendi keagamaan dalam pendidikan

ini terbukt i adanya mndr*sah

usaha i tu

Ibt idai.yah

masyarakat

liu at aupun

Desa Gentengpondok pesant ren. Secara uinum

telah terlepas dari buta huruf atau buta akseran karena

rnereka teIah sad*rr tentang pentingnyn pendidikan. Dalann

pula pemerintah desa memb&ngun sebuah

urnum untr"lk kepent ingan warga nnasyarakat 'perpustakaan

Dan f rekweris inya Ys.ng datang untuh piniarn buku di

perpustakaanterseLrut cukup menggembrirakan, mulai dar

nnak ansk hingga or&ng dewasa"

Desa Genteng juga telah berdiri beberape toko

buku sebagai sarana PelengkaP penunjang maiunyn t ingkat

Ini ser*ua tak lePas dari.pend id ikan masyara,kat Desa,

adanya

rnernbaca t

jauh dari

indikasi kesadaran mereka tentang manfaat

Di

n&mun deniikian wajah perpustakaan ini masih

sefirpurne. Berikut ini data yeng diperoleh:



F s_i: d i*{i "b err_ ii{Esri

liil Tingk*i: ilendidiknn Jumlah

CI1

02
03
04
05
06

?arnan Kanak Kan*k
Sekolah Dasar
SLTP
SLTA
Akademi
$ar j ana

875 oreng
4.087 orang
*.9LV, orang
2 "781 orang

35 or&ng
27 or&ng

.trumXah 12. 71 7 oir&n{;

Surnber data; Dokumentasi Desa Genteng tahun 1994

TAEEL VI I I
TENTANG PENDIDIKAT,{ HASYARAKAT

ilESA GENTBI{G KECAh{ATAN GENTENff BANYUWAHGI

Data diatas telah r*enunjukkan adanya kesadaran

tenteng pendidikan pada masyarakat Desa Genteng Kecamatan

Genteng Knbupaten tsanyuwan$i ini sangat tinggi sekali.

6. Kondisi Serana Infsrmasi Dan Perhubunsan

Selurutr kegiatan masyaralcat Desa Genteng sehari hari

dalam aktifitasnyn dibantu dengan adnnya s&r&ne

PEr,a d- i S i-ker i" - K hi{-s-us

!\i* T'ingkrit Pendldikan Jumlah

01
02.
UJ
04
05

Pondok Pesantren
Madrasah
Pencl id ikan Keagarnaan
SI.B
KursuslKetrampi lan

2.V | 5 orang
617 orang

I orang
1 orang

B? oreng

0t) Ju$iluh 3.421 orang

$umber data; Dokumentesi Dexa Gent*ng tahun 1994



t ransPcr t es i,/Pe rhubung&n , y eilg menghubungkan \4r&r ge

masyarakat dengan

kepentingan ekonomi '

kepent ingan mas ing mas ing ' baik

sos ia1 kemasyarakatan ' pendidikan 
'

budaya sos ial keAgamaan ataupun masa 1 ah masalah Yeng

tidak terlalu
I ainnya Pada aktifitas mesYarakat I'nl

mendapatkan Problem Yang dengan adanya * so,r&na jalan yang

semua
semu&ny& telah teraspal dengan baik' Dengan dernikian

kegiatanyangdilakukanolehme$y&rakatiturnenghasilkan

epa YanB telah cl i rencansk*n semu 1a, ballkan dengan semua

i tu Perekonomian rn&sy&rakat set i ap har i menga I *mi

pen ingkatan

perhubunBan

mereka juga

ya.ng sangat menco lok Seiain sar&n&

yang te lah dirni I iki mesyarakat Oesa Gent€I18r

merni I iki ssr&na inf ormas i ' sepert i'

surat kabar., parabola dan lain lainnya

merupakan kebutuhan dalam kehidupan n

televisio

lnformas i

dan begitu
radio'

ada I ah

dalam masya rakat ada tatanan sos ia I yeng mer*but uhL*rr

k*ser&8emen dalnm tu juen dan kese larasan dal am bers i'kap

Untuk itu semu& dibutuhkan saran& informnsi dari berbagai

Desa genteng saran&
kelompak Yang ada, nampaknyn di

seperti itu telah ada, den sekarang yen& perlu dievaluasi



ndalah tahaP

tenteng manf,aat

p*ngembanritl.fi dan rnenyadarkan masYarakat

s&r&ftn inforftas i ,vri,.tg harus d irnanfant k;l'n

semaksimal mungkin

bahwa dunia kini

Karena sePert i Yang telah diketahui

telah bersaing untuk mewuiudkan s&r&n&

inf ornnasi yang lcbih canggih. satu NeSsra telaha berhasi I

m€nc i. pt r*kan setruah s&ren& ! ri t or t{li:is i yrrng d i anggap I eb i h

cangg i h

kalah.

pe rkembangen t ekncl I og i

berkernbang. Entah kaPan

karena i tu sebagai

maka N*g&ra lainpun slneflciptakannya

d i hlrnd i ngllnn 'lenBau '-vallEi teLah

yanS

akan

1a 1u

y&ng t idrik

. De miki arl

terus ineflerLt*

berakhir. oleh

mernbutuhkan inf ormas i

t idak rnau ket inggalan

inf ornrirs i

semu& 1n1

ummat yang

di Desa Genteng

da I am mefit&cu j" nf ormas i n
waleuputi t-ruknn da I am tahatr;

penciptaan namun daIam tnhap dicipt&. Masyarakat Des*

Gen t. eng b* l um aila YiinS ri&milL: unluk mtlficii:iahan n-riteri*

parabo la, ak*n tetaPi rnasyarakat Iiesa Gentang sebagaian

tentunye tflesYsrakat

sudah mampu

I ainnya.

untuk memi l ikinya, dernikian pula dengan ya,n8

Dibnwnh ini adalah data yan& dihimpun mengenal

s&ren& perhubungan dan inf,orrnas i i



,TAE*JL 
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'fl:H'llAiq# SARTXi-#{ }rflR{.ttiHtiN$AX.I fiAt{ INITCKHA$i
I}}1SA $T]N.I"[iI{G KI|CAMA?AN Gb:N?'IJT,IG BANYT.ffi]{NGI

Sumber data; Dokume.ntasi Desa Crenteng tahun 1g94

Diita data tersebrut menunjukkan bahwa, tjngkat

kesejahter&an mesyerakat Desa centeng sudah cukup baik,

he I ini terbukt i dengan pemi I ikan benda benda tersebut

d iatas sebagai sarana perhubung&n, t ransportas i , informas i

dan hiburan 
" Meskipun sebagian ws.rga fiin.syET'aks.t Desi:r

oenteng Kecarn*tan Genten berada di luar nnerekar &rt inya

kesejahtere&n antara satu penduduk dengan penduduk ya.ng

lcesejahter&en

dengnn kondisi

penunjang deri

iain sa tr i*g ,lieberailaan ilan

masyarakat Desa

berbeda.

Gen t eng , juga terbukt i

balk, $alah satu

No .tren i s Sarana Jurni *h

01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
11
L2
13
l4
15

Sepeda
Dokar/de I man
Gerobak
Becak
Sepeda Motor
Tax i
Mobi I Pribadi
Truk
Orar i
TV umum
Telephon Umum
PeSawat Telephon pribad
Pesawat TV pribadi
Pesawat Radio
Antena Parabola

1

S20 buah
1 buah
I buah

125 buah
78? buah

I 6 bunh
2l buah
6 buah
3 buah
2 buah
4 buah

28 buah
5 t7 buah
71,6 bunh

5 Lruatr

1{i Jumlah 6.254 buah

rumah rumeh yeng semakin



perubshsn kondini rnasyarakat adaleh s&r&n& informasi dan

transfortasi. ilibawah ini data data tentang kondisi

perumahan yang ada di Desa Genteng Kecamatan Genteng

Benyuwangi;

'T'AtsNT" X

TIEN?';\NG KOI{I}iSi PERUMA}IAN

$e lain kondis i perumahan, adalah beberapa

pernbangunen fisik ya.ng sebagian sumber dananya nnerupakan

bantuan dari pemerintah dan sebagian y&ng lain rnerupakan

swadayo murni warga masyaraket Desa Genteng. Berikut ini

data yeng diperoleh tentang dana pembenguaan dan jumlah

bangunan dan jumrlah bangun&n yeng telah dilahscnakan;

I}I D}iSA $iiNTIiNG KECEMATAi.J $T.J}ITE}.IG &}ANYT]WANGN

l.i* .leriis iturnah Juml r*h

s1
n')
03

Rumah Pe rrnnnen
Rurnsh Serni lrelrnsnerr
Ruryiah ltion -Ferrnanerrr

'Z .2#5 buah
1 "2]g buah

5? I buair

*4 Jumlnh 4. 1 14 buah



TABEL XI
SUMBTR NAI,{A BAN JUMLAi{ BAHGUHAN

DESA GENTEFIG KECAMAT&N GENTENG BANYT,]WANffI

Sumber data; Dokumentasi Desa Ccnteng tehun 1994

Pemerintah Des* Genteng kepada masyarakat juga

memperhatikan tentang kondisi

adalah merupakan suatu modal

kesehatan, karena kesehatan

untuk tercapainya masyarakat

yeng gernah

sebab kalau

r i pah at su ya.ng d !.suhut nra*yarakay n:akinur

rnasyarakatnys sering terkena/ terjangkit suatu

penyakit m&n& munskin rnasyarakat atnu suatu Desa akan

majur n&lah mungkin sebaliknya masyarakat akan terbelakang

dan rnasyarakat akan maju. Perhatian pemerintah terhadap

hesehatan masyarakat

pras&rana kesehatan

lebih jelasnya data

narnpak dengan

di Desa Genteng

berbagai sarana dan

ini. Ber ikr"rt untuk

Desa Gentengtentang kesefiatan di

l.i r: Siunlbt: r i)*riia J um 1g tr {)an* Jum 1 alr
fiangunan

01
02
03
il4
05

Swadaya Masyarakat
Daerah Tingkat i I
Gubernur KDi{
Daerah Tingkat I
Subsidi 1994-1q95

Rp. trCI.778. 500
Rp. 200. CI00
Rp. 800.000
Rp. 1.500.000
Ep. 6.000 " 000

5 buatr
I buah
1 buah
tr buah
2 buah

ll t) Jurnlah Rp. 18 " 500.000 1 1 buah

Kecamntan Genteng Kabupaten Banyuwangi ;



TABEL XII
TE}ITANG S&RANA KESEHATA}I

DIDESAGE}ITENGKECAMATANGENTSWGBAHY{]SAN0I

Nt: Jen i s $arana Jum 1 nh

01
0?
t,.)

04
0$
06
il?
08

Rumah Bersnl in /BKIA
K1{nik KB
P*syandu
Fuskesmas Pembantu
Pol ihl inik
Pralitek Dokter
T.Dukun Khitan
T.tlukun BaYi

1 buah
1 buah
3 buati
1, buah
tr bu*h
2 buait
I buatl
2 buah

09 Juniltiit 12 buah

sumber d*ta; Dokurnentasi Desa Genteng tahun 1994

Dari masysrakat yeng ada khususnya w&rga sesa

Genteng usia pesengg,n subur yeng menisdi akseptor sebanyak

2 . g8g CIrang, in i rnenun jukkan r&s& kesadaran bagi rnerelca

akan arti kesehatan dengan keteraturan kelahiran.

uasyarakai pembangunan iuga telah terlaksana di Desa

Genten& Kecamatan GentBIl& I karena semu& rnasyarakat yang

sudah cukup usia, mereka berperan akt i"f dalsrn mer&r$&i"kan

pesta rnkyat dernokras i dalam perni lu yang di laksanakan oleh

seluruh Bangsa Indonesia ini. Dengan keikut sertean werge

masyarekat ini rnenunJukkan r&s& nrerni lki terhadap Negara

semekin kuat. Pada Pernilihan Umum tahun 199?' dari ketien

Partai Fol it ik semu&nye mempunyai anggota y&ng dapat

dubanggalqan. untuk lehih jelssnya berikut date data

tentang hasil perolehan Pemilu tahun L992i



TABET XI T I
PEROTEHAN SUARA PEFTILU TA}IUTII 1992

r}ESA GENTENG KECAh{ATAH GANTNI'IG BAHYUWANGI

N. DISKR.IPSI PR.OFIL A.RBAS GROUP

X "Riografi Arbas Group

Ilidserah yang suhu udaranya t idak begitu p&nas 
'

n&mun disann sini i.ranyak kesibukan yeftg nyata terutama di

tempat tempet perbelan.iaan, jala.n jalan yang selalu ramai

dilewati oleh pejalan kaki ataugrun kendaraan bermotor,

Desa Genteng itulah sebutan akrabnya. Desa Genteng adalah

merupakan sebuah Desa yang mempu mencukupi kebutuhan

sehari harinya tanpa harus mendatangkan dari Dersa lain

karena itu pula termesuk penghosil padi, sayuran' ataupun

buah bu*han. Desa yangbselalu r&mai bila siang hari hingga.

malam, adalah merupakan tunrpuhan harapan masadepan

rn*syarakatnya.

Ditensah tengah sernaraknya perseingan kehidupan,

lahir'1ah sebuah ke lornpok atau group yens men&rn&inya dengan

Nsl Narna Partai Politik Jumlah peroleh*n

UI
02

PFP
GOT,KARpnI

3.605 suara
2.624 suar&
X .885 suara

I i;" Jumlah t] 1 14 su&ra

Sumber eiata i Dskumentas i. Ilesa CentenE tahun 1994



sebut&n Arbas. Ynng dipraharsai oleh seorflng tokohyang

bernama sutr ienc, orang orsng meflyebutnye dengan

penggi teln Bung, sehingga tokoh tersebut lebih t'erlcenal

dengan sebutan Sung $ufrjsno. Dialeh satu satunya pimpnan

tertinggi Arbas group yeng hingga kini berpusat di Desa

Genten& Kecannatan senteng Kabupaten Banyuwangi bagian

se latan ini , Arbas Group menurut Bung sutrisno arlalah

kepanjangan dari sebuahnkal imat yang mengtrususkan bagi

oreng Jawa bagian Timur r yaitu si.ngkatan dari

*drek Banyuyangi As! in, . Arbas Group ini berdir i pada

tahun 1gg0an. Ketitra diwalrancarai oleh peneliti tsung

$utrisno mengatakan $aya memdirikan keloxtpok ini pada

fahu;r 1980an yefig lalu, bermula saat sdlyll raemlaca sebuah

x-y.a { t\ t *t,u {, en ynns s.fr ir r r"nt,nytt'tgr}d!ee--6!-1..-d--", karerin

i f ulah saya kemnrdien ingaf den8ran se&uafi keJnrapok yang

s&y8 mi J ik j tapi belum nemil iki na.m&r JrI;n8 dulu wasih di

sebutden8randrrCIupkendanrkerupu!itusaja.Dariitalah

kemudjan seya beri fial{ra .,rtrbas GtaaP, y&Itg di d*lannya

terdapat se&ua,J: petikan dari ayat Al*qwt'an yang meayur.uh

{rger kita,seffu& s*,faIu sabar dalam epa saia , khusunya

paraaftsJrof#ArbestgmbahBungsutrisno.Bapakdari

lseempat putr& itu dilnhirkan dari oren8 tua y&n8 t*rBolon8

rnasyarahat kebanyak*n diDesanya. Ayahnya adalah seorang

petani bi&sa, yeng setiap hari dalnrn kehidupannye selalu



di ladang dan disawah sebagai satu satunye tumpuhan

kehidupan keluarganya. Pada tanggal 20 Agustus 1975 bung

Sutr isno menikah dengan seor&ng putr i dar i Banyuwangi

pula. Diwaktu pendidikan sekolah dasar, ia tergolong anak

yang jarang mengikuti pelajaran sec&r& rutin, akan tetapi

kenakalannya itu tidak pernah membuat orang lain menderita

atau katakanlah dia tidak pernah menyakiti orang, karena

akhlaq baginya adalah kdnci utama dalam meraih kehidupan

yeng serba serbi ini. Kenakalan yang ia lakukan itu justru

banyak rnembuat dan rnembentuk watak serta kepr ibadiannya

kejenjang kehidupan yeng lebih nyata y&ng sekarang ini dia

lakukan, yaknisebagai seorang da'i yeng menggunakan suatu

media seni pada kegiatan dakwahnya. Hal lain yang

menyebabkan Bung Sutrisno sering t idak masuk sekolah

adalah membantu Ayah dan ibunya bekerja, dengan harapan

ekonomi keluarga akan bertambah dan berubah sedikit demi

sedikit. Tumbuh dan perkembangan Bung Sutrisno didukung

oleh kondisi yang ada dimana kemiskinan merupakan salah

satu kesulitan yang mewarnai keluarga dalam kehidupannye.

Baginya kemiskinan adalah

semua persoalan dan ujian

sebagai cambuk untuk maju, dan

Allsh dihndapinya d.errEian sikap

yang opt imi s . Wa I aupun Bung 5ut r i sno ffiempunyei semaslgat

t inggi dan

juga Bung

t idak m*ngenal putus &s&, tapi. bagaimanapun

kekurabngan dansut r i snCI sadar akan



kel.emahannya. Sehingga berpuasa dan berdo'a" Puasa

menurutnya merupakan amal iyah yeng dapat menjernihkan

perasaan dan piki ran, sehingga ape yang di I ihat dan

didengar tidak mudah sirna dari ingatan. Perialanan m&ss&

telah menghantarkan Bung Sutrisno turnbuh dan berkembang

yang tringga sekarang ini Bung Sutrisno teiah dapat

membangun suatu orgenisasi yang bergerak dalam bidane seni

tradisiobnal yang sangat supel. Organisasi Arbae Group

didirikan oleh Bung $utrisno pada tahun 1980 di Desa

Genteng Kecamatan CIentens Kabupaten banyuwangi, yang kini

Group tersebut telah terlihat prCIEpeknya. Sengaja memang

Bung Sutrisno rnendir ikan Group kesenian ini dengan

menyelipkan unsur dakwah di dalamnya. Hal ini menurutnya

bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap unmat manusia

untuk menyemp&ikan suatu y&ng r*akruf dan mencegah dari

yeng munkar, karena adanya suatu kebaikan memilih cita

cita dunia dan akhirat ya.ng harus ada yang mengajak

kesitu, (wanancara Ssn*rdrsI 4*wei-19951. Deri dorongan yeng

sepeerti itulah Bung $utrisno memulai untuk menjndi

seorangda'i yang menggunakan senisebagai satr*h satu rnedia.

2" gslras Croup Sebergsi Kel,rmpe:lk ilan i



2" Arbas Group $ebesni Kelompok Da'i

Dakwah adalah suatu proses ueaha ya.ng t idak

pernahmenBenel hent i dan se lesai. , se lar$e planet bumi ini

masih didiami aleh ms.nusia dengan aneka ragam

persoalamnya" selama itu pula proses dckwah mutlak

diperluksn (Ah. Hasanuddin, 1982;33). Berbicara tentang

dakvsah tentu saje tidak akan teriepes dengan yeng ns,m&nye

da'i, lcarena sepert i yeng diketahui bahwa da'i adaLah

or&ng yang mrenyempeikan atau oreng yeng$lengajak. Arti kata

tersebut masih bersifat univereal yang belum terkeit

dengan unsur lain y&n& mengiikutiny&. Namun dolam konteks

ini rnakns da'i yeng terkandun$ adaiah orang yeng mengaiak

hepnda CIreng lain beik sef&r& langsung meupu tidak

langsung, densan kata kat*, perbuatan atau tingkah laku

kearah kondisi yeng lebiti baik menurut syari'at Al gur'&n

den Assunnah. Dalam pengertian yang spesifik da'i identik

dengan oreng yan& melakukan &m&r makruf nehimungkar" Arbas

6roup adelah ibarat sebuah kelompok guide etau pemandu

or&ilg ora,ng yeng ingin mand*patlcan kese lsmatan hidup

dunia akhirct. $ebasai petunjuk Jalen Arbas harus mengerti

den memahami terlebih dahrrlu nana ialan yang boteh di lalui

$i&na jalan yens tidek boleh di ialuinyn. Aktif ttas Arbas

Grougr yens sebagni ketrampok da'ir dilakukon pada sekitar

tehun 1980 yens resmi sebagai da'i yang rnenggunakan media



yefis khusus, <.1.an hai itu m*nu;:ut tsun& $utr'{sn* sendiri'

seb*gni n1rm,vs d*ri &rr{rup t*rs*}:ut banyak sekal i"

getrffielietln!iert yttfls hnrus dihnti*pi.

Ltrrtuk mensEant isipa*li hal itu, ei&n den&an berbekal

sedikit k*nrampuan dnlatn trernlnh iidah dsn leemampilarl

p*nrikiren yerig ditusnghan lswat lagu la"gunya dalam seni

kenctang lte*tpu1, *khirEiye b*liau memtre ranikan rliri mencoba

has i I kap karye karyanya r1i depan umum. Awa I dag i kee i at an

itu ndalnh ketika acl* karnpanye ?artai Persatuan

Fembansunan ye.ng ada tti Desa Genterlg di a tampi.I diatas

pentns rlengan $iendang Kempu I yang kemuElian menyenyikan

l*gr3 i agu 1e legiuls . Karena Arbas Gruup adalah merupeken

suetil kel*rnpok y&r1& terdlri tJ&r'i grel-soni I personi I rnek{r

iSr.rng liutrisnn di daianr rficnyefflpeik*n lagr.l lagtl*ya t{dak

sendirian saje., rn*rksudnya huk*n cufi!&tl bunp1 Sr.ltri.sni'r nelulu

ilni*rnl rflenyampftikmn l*64u lngu rel igius tersebut. Bahlqtrrt

hampii dikataka,n behxr{r Bung $utrisnc .jarang ffi€gly&mpaiknn

sendiri iagu lnguny*,. Narnun hnmpir seluruh lagr.t yanfi

diny**3''{kan Sroup tersebut e{tslt}h {ript&en BunB Iiutri.snn.

flaritutr tiils tagu tersehut ada y&ng d,tri truar rni'5fl1nyn dari.

orefig lnin ingi.n !ngunya i6gin dir"lyanyiknn oleh Arbas

firoup, rneka lagtl te::sebut fuayus diketahui oteh bung

Sutrisno selaku pifiillineirt dalr*rn kesenian tersebut. Karena

i n mempunyn i t*nggung jawab per:uh terhrrdn.p {iroup ataupun



isi Iagu ya.ng akan dilantunkannya" Meneri.ma atau menolak

atau murrgkin n*enguhah suatu lagu ciptean oreng lain

arlalah merupakan tanggung jawnh Bung sutrisnei-

Paela waktu i tu akt if itas kesenian Kendang Kennpul

d i sambr.l t o I eh nnasyarnkat dengan sembut&!rS ysns mer*luash&n '

masyarakgt ygng hadir rata rata terkesima terhedap epe

y&ng akan rtinamp*ikan oleh Group Arbas, dengen musik yeng

i n$ah qlan rlengan I antunan t agu I agunya yens rnembuat

rnerirld'ing bulu rom&, dari sisi. lain lagu lagu yang

eiisampniknn nleh Arbss Group merisingatk*n kita akan

kewaj iben ki ta sebngai ummat manusia akan kelemahan

ke!ernnhan ki tn atau fiIengingatkan kita terhadap kesornbongan

y&ng kita truat selama hidup diatam dunia ini. Dan ma*ih

bnnyak lag11 lagu lainnya. Dengan bekal it111eh akhirnye

Arbae lebih terkenel, tidak hanya populer dimasyarahat

Senteng ssjflr n&muil hingga dikawassn Jawa Timur karena

!{irwana record ffierek&r$nye lewat kaset yeng kernudian

diperjuat betikan pada nasyarakat umum-

$eba8ai da'l Bung $utrisno dan Arbas Groupnya

mempunyei kedudukmn yang penting dalnm masysrekat Genteng.

Beliau adslah seoren$ peffiuk& yens selalu ditedani oleh

masyeratrr.at sekitarnya. Perbuatabn dan t ingkah laku Bung

$utrisno selatu diiadikan tolak ukur <lleh m&syarahet$ya.

$ia adalah seoren& pemimpinditengah mesyerflkat we;laupun



t38

tidak pernah dinobatk.an resmi sebagai pemimpin. Kemunculan

Bung $utrisno sebs8ai fi8ur da'i d*n pemimpinadalah

kemunculan atas pensahuen mesy&rakat y&ng tumbuh secara

bertehep. Itulah sebabnya eebagai da'i dai sadar, bahwa

tingkah lakuuya selatu dijadikan tolek ukur ma*yarakat

I ingkun&ennye. $ebagai. ssorang pimIpinan dalan sebuah

orggnisa*i yans trergerak dalam bidang seni diasadar akan

kewaj itrannya yaitg untuk selalu menyamp&ikan risalah

Tuhan, yni tu emai rsakruf nahi mungkar. Yaitu untuk selalu

menyampeikan pnda jaLan yeng benar dan $lensegeh dari

se&ela perbuatan yeng tercela dari kedudukan yang Xlenting

dukungan masyarakat itun Arbas Group dan BunE sutrisno

merntluat jaringen komuni.kasi yang er*t tntara di.rinya

dengan masyarakat, dari berbagai golangan ysng terkait,

mu I ai dar i generas i muda, orsng dewasa, dan juga rlar i

kalangan pemerintahan setempnt. Ini semua bel i.au lakukan

untuk meng*nt isipaai stat ifikasi atau perbedaen scsi*1

yang terjadi dimasyarakat. $Bbagai panutan m&syeraket '

Bung Sutrisno bert indak dan bert ingkah laku ysng

semestinya dilakukan oleh seorang pemlmpin yakni fngarso

*Hngfufeido, fng:sadyo &ar!g:un terso, futrruri hxndayanf hat

semac&m itg di.terapkan pada generasi muda di Desa Genteng,

karena ia sadar bnhwa pernudalah yang nanti akan meneruskan

kekuranganny& selama ini. Generasi muda y&flg ada di deea



Genteng rnulai dini sudah dikader d*n ditempa berbagai

pe$gelam*n tentang kehidupan dan perjuet?8en yang

neharusnys, di lakukan dimasa r6&s& yang akan detanS" Per*uda

d!beri kesernpatan untuk aktif dalam b*rbagai organisesi

yeng rfiempu rnengh*ntarkan dia sehagal pemuda yen& ffien8erti

akan tanggung jawabnya, akan tetapi semua kegiat*R yeng

nda itu t idak ter lepes dari peren arbas Group yeng

rlipimpin lagsung oleh Bung Sutrisn6 sebagai motinator y&ng

sangat donnin&n. Untuk nnengembangkad dakwah Islafi!r YasIS

pertama kat i di lekuftan sleh Bung sutrisno adalah

mempersiapknn cliri dsn keluarganya swerta pere eggote yeng

mel iputi keslspan rnental, dan kesiepen dalam berbagni hal

yeng rnenyangkut masalah kehidup*n bertetensga dan

bermasyarakst karena bagaimanapun juga keluerga dan

anggota edatah dasar dari keberhasilan suatu kegisten yeng

clilakukan oleh suatn kelompok et&u personeI yang ingin

menyempaiken risalatr trsl.an. Setel*h dasarnya tertata dan

sflnxgup nrenghadapi berbagai kemungkinnn yen8 terJadi

nnnt i, maka Bung sutrisno dengan bajunya Arbae GrouEr ruulal

melanjutkan ektivitasnyan aktifitas selanjutnye adalah

kelompok lain yang pertama k*li dia rangkul dan sadarhan

adalah generesi muda yeng ada di desa Genteng" Pendekatan

yeng ada di Desa Genteng ini diupayakan egar aemua, pemuda

y&ng ada tahu dan mengerti akan status dan kedudukan



nlrrek& dnlam rnen jalernkan tugas setragai hanlba Al tah yang

her j$l&n" Llsahn ini tli trskuknn ii!.eh tsung sritrisn* rnelalrtr

* rs,&n i sas i prrlnLrd{i rt*.cfl krlr*ng t nr'*ria yfrng mendepat kxn

t&nggfi.pen gr&ri smat ffi*mFeringati hari besnr Hesionel di

iJesn tersebut". P&s$a perkumpularl i*11ah Arbas Group

me f *kuknn dakwatr dengan rnenssun&knn xled i a sen i kendang

k*r11'rut pattra keslerupatan be t iau rlirgintu untuk rnernberikan

nri t. i $ss i dan h i.mbtr*nn fiada peinudn pernutla Desa ' Karene

sr^lclah mefijxdi $1latu traclisi bahwa seni KendnnS Kempul akan

Act ing tarnf:i tr Cipentas, iflaka sepatah dua pnteh kate p&st i^

d i *crrpk*:-l sebagai su*tu semtrutan pembukann petln seni

t*rsehut. Upaye bung Sutrisnn daleill menialai'lskan tuges

$en&&t dtterima $leh knlangan pemuria, kererls bel iau $&n&et

supeI dan men$erti terhadap Jiwa remaia yeng memiIki

emosional ys.ng sangat t inggi ' Dia sadar akan halsemacam

i tu.

{:" PTRTU}'BUI{A$ DAIT PSfiKM$BAHGAH SANI KSNilAT{G KEI*PIJL DT

$flSA $EHTHHG KNC&HATA${ fiE!{Tf,HG KABUPATff{ BAI{Y{'WAflGI '

1. Sejarah Berdirinya Kendans KempeE

Fslam kehiriupan sehari hari orang hegitu sering

rnembicarskmn rn*selah kebutlayaa$, Juga- dalam kehidupan

sehnri hari orang tidak berurusan dengan hasit hasil sGetu

kehudayaan. set iap har i CIren& nre i ihat , memper&unakan



b*|iklrn k*el*n&i kmdanffi ruerusak hasi't ketludtly&&n serleliri"

Masy,qr*ket {ian }teb*deiyeian *,da I ah rnerufraka su&t.81

ke** I uruhan rjer31 suatu kesas tuan yen& t idek dapa{

dip:snhks13 dimana cli,ant&.r8 yeng satti dens,sn yeftS trairt

ssl ing t:ergant$n& serta sal ing mempfficiSel'uhi " Ketrudayesfi

rfie*urut ES" ?nylor e.dalah keselurul'lan dari hosi I manusi.s

hid,;p trermnsy*rak*rt t-.lerisi aksi akan terhrxclmp dan oleh

set:i$rtl& *l*nus ia scbaS6a I arig&uts mesyaEm.k$t ye!]g rnerupmkan

kep*ndriim.n lrepercf;il"y&{rfi, ke seg1ian, rnoral, hgkrrm, adat

ketri&Hetnit dnn lnin toin k*pandmiun. $etisp masyarskat

d*llxr* suntu rlaer-sir terten{u rler*i lki kcbudaynan y&n&

berbeda ),Htxg filerupeka r:lni klinn s*bagmi aleiba't ae"letrya

p+rngi1ruh frxk{oii" k.ecerel&sandan lntar be}ahsn$ pend!dikan,

fakt*r' k*:munik*si, lets.k EeCIlfreif i.s! f aktor iktim* Agama

dmll k.eperceye&n sert& r$&sih brsnyek y&r!g isi.nnya. *oh&lebl

t ihat rm,rlnu*in lmhir t,anpn huhasa keluarsre darr

mesyerakat. l&lt ysng $lendidik $eseorsns trerbaftasm. Melnlui

pendidilinn diwa.risi" lah ttnhasa mrasyarmkatnya kalau se{flsnj&k

I atrir rnanus ie f,egpisntr deri mesyarakat, dihesarke$ nieh

bina.tetng misnlnlr"ao maka setelnh becar t*ftt!r ia aksn tidak

pnnd*i. berhohasa, hteselah ipi tetsh *tibukt tk*n oleh

knlangan i lmiynh. Yanff m*n psde meftu.'iie sesutrssuhny*

adalah fitnah fitrah konnarniukesi atau $lotensi begir*'ha*s.

E&kat itulsh y&Il& diberiken olefr Tuhnn fr&d& ffi&filr&i.er dengan



bakat itu manusia menciptakan bahasa sebagai karya manusia

ada I ah merupakan sebagai unsur dar i suatu kebudayaan.

Karena ia parigkal tolak dai pada keseltiruhan unsur

kebudayaan menjadilah bahasa itu unsur pertama dan utama

kebudayaan, Sekalipun bahasa itu unsur kebudayaan, manusia

t idak akan rnungkin menciptakannya, kalau khal iq t idak

memberikan bakat kepadanya. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa &sas atau prinsip berbahasa adalah pada

khaliq. Kebudayaan dihasilkan atau yeng diciptakan manusia

itu merupakan sendi sendi dari beberapa pemikiran orang

yeng telah rne I uangn.kan pada dimensi dimensi

kemas&yarakatan. Seperti halnya kesenian Kendang Kempul

{BungSut r isno sebagai pe iopor utama ) merupakan jen is

kesenian yeng iebih cenderung mengolah kata kata atau

perniki ran y&ng menggunakan i r ingan mus ik didsalamnya

tianyakditenui .tente"nS nasehat atau cerita ceritao legenda

dan seringkal i seni ini rnenyikapi masalah mes&leh sosial

y&ng t*r jadi di maeyarekat. Sebagaisenirnan dalarn

menuangkan hasil p*rilikirennye rnelalui seni Kendang Kempul"

i n i herue I ah panda i nengkomb i nas i kan bahasa dengan

rnasyarakat setempat dari trerbagai aspek yeng terkait

sehingga nantinya akan rnenghasilkan tatanan Dakwah yeng

dapat mempenBaruhi dan rnengkonsuursi deri bahasa y&ng sudah

dita.ta sedemikian rupa, ?entunya sepenilhnya untuk
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mempeRsaruh i sellesa i sa I ah sat tl car& da' i rnembawa

ketu.!uan. Secara singkat kemunculan seni Kendang Kempul di

Desa Genteng Kecamatan Senteng adalah bermula dari

beberapa kepentingan dan terkait beber&pa kondisi

rnasyarakat setemPat kala itu.

seca ra s ingkat r*uncu l nya I agu l agu da I arn sen i

Kendang Kempul di D*sa Genteng adalah berm ula dari

beherapa kepentinganden keterkaitan kondisi' masyarakat

setempat kala itu. Menu.rut Bu*g sutrisno, j iwa seni iah yang

rnendorong untuk mencipta sebuah karya seni fiendang Kempul

itu " Sebenarnya kesenian Kendang Kempul ini hanyalah

merupaknn paduan dari beberepe a!a1 musik yen&b telah ada

sebelum musik ini latrir. Seperti halnya musik rnusik lain"

Kesenian ini juga menggunakan alat alat musik $eperti

Gitarn Keybocrd, tamborin, Kendang, kernpul atau bonang'

seluring, ateupun Drum bila diperlukan" Alatalat tersebut

ke rnud ian dipet ik dengan me nggunekan aturan rnain sehingg&

rrnenghnsilkan suatu a lunan mus ik Yeng nyernen untuk

didengar. Dari strun&n musik itulah setragai iringan dalam

menyempsikan lagu lagu yens te Iah disubah o leh BunS

sutriono. Bung Sutrisno dalann menciptukan lngu lagu

tersebut -dalam kendang kernpulnya- seringkal i $enyikapi

mssxlnh masal ah yens berhubunsan densan rte$yfi.r'akat,

ntnu masalah rnasa l*h kepeiiluda&nterutmma rnasalah sc:sial
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y6ng dirasa kini para generasi muda harus di bentengi oleh

iman yang kuat eger tidak terbawa &rus budaya barat yang

merembes keseluruh pelosok nusant&r&. Bila ini tidak bisa

diantisipasi maka, pemuda kita akan mengelami abrasi

moral. Salah satunya car& untuk melawannya adalah denga

mendekatkan diri dengan Agamar pada ayat ayat Allah dan

selalu ingat dalam membaca Al*qur'an sebagi sat s&tunye

kitab ummat Islam yang menjadi pedoman hidup kita didunia

samp&i besok dialam akhirat. Lagu lagu ysng berkenaan

rlengan hal itu adalah sebagai berikut:

''BEI,AJAR HfiAJ I '
.[,are Isre marf muJo pndo korn#oJ
Nagri& raasrrib ajo pcdo &enau-l kemuJ
ffang ,apik sak.t&i ay* Podrs ngaii
Sene riko mbes*k dudi w$ng ,&amg aii

Momprng Janggare sa-f/<i disPiki
,$apo*ran*ng kadnng ri.ko singkan ngair.
!trga;ri iku rnujo eftefr &aniarane
Kacggre sefisrilre ndwnJro lan aklrirafe

* )Al if betas &" . .
,Atrif dawa i....
Alif ja,pen u" " "6... ...i. ".."u
u{yo hareng bareng blaiar ngaii
Alif hafss rl.".
At i{ dapa i
,4jif Jepen il, " -.d"". ""i.. "...tr
Lare fs-r'e ay* kaiki nis deJu
Podo firs.lift oJo siro seleperan
fel*o rgomalh oga traIi bejaiare
Ifyeme riko ge Iek mwnggak sekoie}t*
,f{embali &e *J



Lagu

I ndones i akan

,/t'

sepert i tersebut diatas bi ln rlihatiasa

&daiah Sr:hagiti heriku'L ;

B[.;i,AJ AK M*I\trOf,J tr

.r{n*rrt r**r" f .sdimcJ fi,er'.lrurnpu /
ifaglfrr i S srnlil}lr i r, jlrngan I *& berse I i ntw t
yaig h.'si k, se&'ar**flg i:,ilrr f &srsai$a swn$ai 'i
trimi." &*mu besr:ft merli*r1f o-I'rJI?E Jrtr'fi& bermanfnatr'

.tr: Ieg i *iushc I ! sthnya ri jpsr"Sa j & j
5: ap;i legi k.'i I'*u f i cf'*k &ar;u -lnrlnsr w*ngni i
r'*i,i;r,i ; i t u Jlt#Jra ilJ, ba:-ly ak' p;,rfi* I tttty a
l,'"nt,;* f:*:ft,&.1 fir ncfup djitrunjs r/e* {,{/: ir'*:f riya

*]a,trif faf fia}] ,4" " .
Atif &asra& i" " ' 'AIif dlomah il.. ".r""" "i... u,.""

Anak anak ruari sekaraa$ sudah malam
$alpe Fu lang iangan karuu berwain wein
sepu.flngnya ia*gar,: lupa bel-aiar
Bilr kabu sel'f*g nei'k se&olaltapu

I(em&ali &e *)

AktifitasArbasGroupyangmenggunakanrnedia

kesenian tradisi&nal Kendang Kempul seb*gai sarana daktrrah'

nampaknya ada ysns melatar belakanSi atas ide ide yeng

dituangkan dalam lagu lagunya. Menurut peraturannya

sesuetu yang nrendasar ketika arek arek Arbas tampil dan

Bung $utrisno yeng menjadi sosok pimpinan dan kofinponis



adalah fsktor komitmen yeng pada waktussre t iba yang

en&gsn untuk pergi kemasiid mereka serinS berjalan jalan

dan eum&n berrnain mnin saja. Karena itulah meka Bung

sutrisno kernudian menciptakan sebuah tembang yeng barang

kali diang8ap cocok untuk menagkalnya. oleh sebab itu Bung

sutr i sno sungguh sungguh dal am menial ankan tugasny* 
'

bahkan beI iau rnengungkapkan seperti halnya memBeriuangkan

eg8$re I s 1am. Pada dasarnya dakwah arbas Group dengan

mengg*naknn medi.a seni kendang kennpul ini dirnu lai tahun

tgg0, bers&m&&n dengan berdirinya Arbas ini yans dikaia

ttu nrasih trerclakwah di kalangan masyarakot desn Genteng

sa ja " Dis rnernbenahi dan menga jak pada masyarakat yang ada

di desa dan sanak kerabatnya terdahulu, sebelum ekspansi

keluar daerah, karena meilurut peraturannys nnenata keluarga

dan sanak kerabat kernuduian melangkah pada masyarakat desa

itulah hal yeng sangat penting sekali, kalnu keluarga dan

kerabat itu berhasil maka itu merupak*n langkah awal dari

keberhas! lan dakwahnya" setetrah kalangan intern sudah

menumbuhkan dernpak yens positif akan aiaran Agama Islam'

yeitu sanak kerabet dan m&syelakat sekitarnya kemudian

mengembangkan dakwahnya keluar daerah. Berawal dari tujuan

untuk mempersetukan seluruh masyarakat Desa senteng itulah

akhirnys seni kendang kempul rnen jadi perhat ian, t idalc saja

dari kalangan masyarakat, bahkan pemerint'ah juga
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me|ilperhert ikannya. rnunculnya seni Keridang Kempul iuga

karena budaya masYerekat atau inanusia untuk

mengekspres ile.an ke inginan Nuraninya ciengan c&r& yang

sederhana, merakyat dan indah delam dunia nadanya untuk

dituangkan daiam lirik lirik yang diiringi dengan iringan

musik Sreng sesu&i sehingga enak untuk di dengar dan

dlniksnat inye. i tulah Kendan8 Kernpul '

2.Ferkembangan s*ni Kendang Kempul Di Desa Genten8

FerubahandanperkembangenadalahsebuahprcBes

ketridupan yang se lalg ada dalani hidtlp dan ketridupan ini '

Ilan rnanus i a ada I ah mah I uk yang akan selalu

menge l emi , mempen&ah i dan dipengaruhi oleh keadaan

sekel i I insnya. sehingge karena menusiapula perubahan itu

dimungkikan terjadi. Lebih khusus Iagi, seni kendan&

hempul adalah snlah salah satu dari sbUian banynk kesenian

kesenian rakyat yens tum$uh dan berkemben& ditengah tengah

masyarakat. Muncunya seni kendans kempul adalah karena

budaye bangsa atau manusia untuk mengekBpresikan

keinginan rnn&nirya dengan c&r& y&ng sederhanar lllsrakyat

d.an ind*h. Tidak dapat dijeleslcan ses&r& nyata siepa y&ng

mrrlai dan ruenemukan seni .yeng ada di Indones i'a ini . Namun

yen& jelas, di Desa Genteng adalah Bung Sutrisno y&ng



a:. 
I

'pertema kal i nrendi.rikan dan me8iemtrangkan serta

mernperkena l kan sen i kendang kernpu I pada masyaakat l uas '

sehingga seni ini rnengalami perkembangen yang baik

meskipun tak sebagus kesenian kesenian yeng lainnya'

pasang surut d.an t irmbul tenggelnmnya seni' Kendang Kempul

i tu ada l ah suatu ha i ya.ng wa j ar ' n&mun perliat i an dar i

berhagai pihak tetap dibutuhkan gufie meng&ntisipasi dari

kemmngk i nan kernunEtk i nnn y#"fi9 ter jadi. me flu i'u I

Hooykaas,trahwa syair ataum iagu adalah satu bentuk puisi

yen& turnhruh dalam masyarakat Indonesiao cuma namanya saja

merupakan sstu pini&m&n dari hahasa arab, Menurut beliau

asal usul syair atau lagu Indonesia itu bersurnber dari

satu tulisan yans tertua sekali dalam bahasa Indanesia

yensditemuidiHinyetujuh,Acehpadatahunl3S0M.

Tulisan y&ng terpahat dlbatu nisan yens mengandung dua

rangkap puisi yang tertulis huruf huruf yang berasal dari

India, tetapi perkat&snnyan mengandung percampuran antara

knta kat* Indonesia kuno,sanksrit dan arab. Kemudian pr:isi

arab dan persi telah merflainkan peren yeng penting dalam

mempeng&ruhi penciptaan syair melayu atau Indonesia' untuk

puisi Arab dan Persi itu telah diperkenalkan di Nusantara

melatui salur*n k,esejahter&&n nristik. Kerene aceh

merupakon pusat pengkajian Islam di Nusantara pad* abad ke

16, maka ia teiah menjadi saluran bagi perkembangen



perlgaruh Islar* lqedalam puisi Indonesia. Lebih Spesifik

lagi pendnpat Brake I , batrwa syair Indones ia berasal dar i

surnber y&ng bercorak keagamaan, yaitu dari p&de pengaruh

tutr i.san i lrnu suf i. . Kemudian sy*ir te lah berkembang dengan

fungsi y*ng baru, t idak saja menyentuh isinya yeng

bercorak keagamaan, tetapi meliputi juga berbagai aspek

tentang urusan keduniaan.

Bergesernya waktu dari hari kehari dan pertukaran

z&m3n dari m&sa kemasa, akan merubah seni kendang kempul

sejak perturnbuhannya semp{Li Fada mas& perkembang6nnya yang

sedemikian rupe, karena harus mengikut i tuntqtan

m&syarakat ysng set iep hari meng&1ami perubahan dan

perkembengen" Dari berbagai problema mengenei perkembangan

seni kendang ker*puluntuk mengembangkannya sebagai rnedia

dakwah, ha1 ini sangat membantu dalam perkembangannya, ini

adanya keterkai tan pimpinan Arbas sebagai ri ialurJdakwah

dan dengon penateen yeng bagus iuga mengen&i ber bagai

pola ysng biiak dalam berdakwatr. Frinsip dan kebijaksanaan

dakwah y&ng dikemas dalam rvadah media seni kendang kempul

nampaknya dari berbagai ftalangan banyak yeng mendukung

keberadaannya. dengan bekal dukungan ma'syarakat dan

berbngai kelompclk yans ada itu, kesrudian bung Sutrisno

semakin mengembangkan keberadaannye ditengah masyarakatt

akan tetapi iuga harus rneningkatkan kualitas deri unsur



syei r d&n I agu serta mus ik

baBa i manapun j uga pe rkernbanSsn

sendiri.. Karena

Kendang Kempul itu

i tu

sen i

ytang pertama adalah bagairnana penyajian kuaiitas yeng

tlisa mempengaruhi nrasyarakat deri bertbagni ke lompok. $eni

tradisi*nnl kendmng kempul yang bermula dari Desa Genteng

kecamatan genteng ini dj.harapkan untuk berkernbang di Desa

Desa lain. Dmn disanapun akan didirikan cabang cabang

seb1lgni re I ial isas i dari pengernbangen seni. kenclang kernpul

dari waktu kewaktu. Kendang kernpul adalah merupakan suatu

seni yang dibentuk oleh watak yB.ng ber j iwa seni karenanhya

seni ini jangn,nlnh sarnpei disalah &unehan unt11k maksud

maksud yang lain, tutur bung sutrisno. Bung Sutrisno

send i r i juga mengharapkan eger seni ini nant inya marnpu

berkemtrang di balanti.ka permusikan Negeri ini. Dengan

begini su&ra dan syair dakwah Islam akan semakin nampak

dan semersk " Sarnpai saat in i kaset ksset yang beredar

sudah cukup banyak. Ini berkat kerjes&ffie Antara arbas

Group dengan Nirwana sert& trta records.

3 " Maler:i $en:i. Hendnng KemPui

Kesenian Kendang kemput ini mampu tarnpi I ditengah

tengah masyarakat karena ia rnampu merehut hati mesyer&kat'

karena i* nengerti akan ha,srat dan selere mesyaraket. Pada

saat nasyarekat membutuhkan waktu untuk berhibur diri maka



mssyerakgt rnenginginkan mel ihat dan menghadiri pagelaran

rngsik atau lagu, seperti halnya musik dankdut r FoF, rock,

keroncong, r&Fr rege dan rnuslk rnusik yeng lain. karena

ituleh rnaka kendang kempul hadir dalarn nuans& yang lain.

Adapun materi m&teri dari seni kendang kempul tersebut

terdiri dari tiga unsur ysng meliputi;

a. Seni l{usik

$eni mqsik adalah bidang seni yenB berhubungan

dengan alat alat rnusik dan irama yang keluar dari

alat musik tersebut. Budang ini membahas car&

rnrnggunakan instrument mu$ik' masing mesing alat

musi.k juga memi I iki nada tertentu. Disamping itu seni

musik juga ne*bahas cera membuat not dan bermacam

macsm aliran musik, misalnya musik voc&l dan musik

instrumental ia.

Kaleu ditihat dari sejarah islarn, pada umumnya

CIreng Arab berbakat rnus ik sehingga seni su&r& te I ah

menjadi suatg keherus*n bagi merelea semenjak uefnan

jnhi I iyah. DiHi iae ki ta dapat i orang mensural yang

mereka namakan dengani{a ( irama yeng berasal dari

Ber$sca,m kendans berb*ntuk rithm). Mereka menggunakan

berba6ni instrurnent {alat musik} sntara lain,

serul ing, reb&n&, gambus, tambur dan lain lain "



setelah bangsa arab masuk Islam bakat musiknya

berkembang dengan mendapat jiwa dan semangat baru.

Pada m&ssa Rasulul lah ket ika Hijaz menjadi pusat

politik' perkembangan musik tidak menjadi berkurang.
pada waktu i tu muncu I seorang ahl i rnus ik bernarna

Misja. setelah itu kaum musl imin banyak yang

mempelajari buku bukumusik yang diterjemahkan dari
bahasa Yunani dan India. Mereka mengarang kitab kitab
musik baru dengan mengadakan penambahan penyempurnaan

dan pembaharuan baik dari segi arat alat instrumen

maupun dengan sistem dan tehnisnya. Diantara
pengareng pengarang teori musi terkenal antara lain
adalah: funus bin sulainan Al Khatib, belieu adalah

p*ngerang pertama rlir i am trslarn. KItab ki.tab

karangannny& dalarn rnusik sangat bernilai tinggi
sehingge peng&reng peng&rang teori musik Eropa banyak

merujuk keahl i rnusik ini. Khatrir bi:n A&raad bel iau

telah ffIengereng buku teori musik mengenai not dan

irama. fsfrhafr 8in f&ra.his *4lmausfiul I i, telah berhasi i

meft'lperbaiki rnusik jahitriyyah dengan sistem baru.

Buku musiknya yeng terkenal odalah KitrluJ Al han

dngAam {buku nct dsn irama}. Beliau sa*gat terkenal

dalani mu.sik sehingil r*endapat juluknr"r .Imam A I

tfrgfie iyyin i ra.i;r r;*enyarr-vi ) . $'*lain penyusun&n d*ri
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kitabrrusikiirnbulperhatiandalambidangpensidikan

mus ik y&ng d icurahkan psda *khir m&s& dau l att

Urnnyyah. Pada mass& itu pera khat iufah dan pera

pe jabat lai.n mernber i perhat ian y&ng sangat besar

dalam pengernbangen pendidikan musik' Banyah sekolah

rnusikdidirikanolehNegaralslarndiberbagaikota

dandaerahbaiksekolahtingkatmenengahmeupun

sekolahtingkattinggi.SekolahmusikyangpaIing

sempunedanteraturadalahy&ngdidirikanolehsa,id

Abdul ifu'*nin, ( Abdurrahrnan AlBaghdadi ' 
tr994 i 15-20 ) '

Ituteh sedikit tenteng sejarah musih pada masa

lnmpau y&ng iuga rnempenBeruhi lajurrya perkembangen

Islem" Demikian pula dalam seni' kendang kempul ini

l/eng iuga rnenggunakan iringan musik' Adapun alat alat

yang digunakan dalam kendang kempul ini ' ienis alat

musi.knya antara lein;

a.l.Kendang, adalah alat musik yang terbuat dari hayu

yeng tengahnya di lubangi ' kemudian kayu panjang

yeng kurang tebih 0,5 meter itu bi 1a sudah

ber lubans ditutup dengan kul it yans oudah

disamak.?utustersebutatasdanbawahtentunya.

Bi ta tutup ysng terbuat dari kut it tersebut

dipukul akan menshesi llcsn sehuah su{tr& y&ng

khns.
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a.2.Gnngradalah merupekan el&t musik tradisional yang

terbuat dari tembaga atau kuningan seperti bonang

namun ukurannya lebih besar lagi '

a"3.Kempul, ini Sejenis dengan gong n&mun ukurannya

lebih kecit laei. Dan inilah yang disebut dengan

bonang. Atau orang Banyuwangi menyebutnya dengan

bonang atau kempul.

a.4.Tamborin, alat musik ini sering diiumpai pada

mus ik mus ik modern sepert i qashidah, mus ik

melayu atau musik musik ysng lainnya. Alat ini

terbuat dar i logam yeng di susun membu lat

kemudian dirangkai berkelompok kelompok. Dari

kelompok kelompok tersebu.t kemudian di lekatkan

padalogamyangukuranlingkarannyelebihbesar.

orang menyebutnya dengan ecek ecek karena bunyi

ysngdihasilkandaribenturanantarloSarnyang

satu dengan yeng lain menghasilkan suara ecek

ecek bila digoyangkan.

a.5.Orgen atau Piano, ini bisa ditemui di berbagai

tempat dan alat rnusik semacam ini mudah dikenali

oleh setiap orang. Karena hampir seluruh musik

di Indonesia ini menggunakan Orgen'

a.6.Seruling, ini iuga mudah diiurnpai di balantika

pefmusikan di Negara kita ini. Alat nnusik ini
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trisa terbuat bambu pilihan dengan ukuran panjan

dan besar tertentu, kemudian diberi. lubang satu

yang terbesmr serta y&ng lainnya keeil. Lubang

lubang tersebut kurang lebih beriumlah tujuh

buah yeng terletak dipinggir banrbu tersebut'

a.?.Gitar, &itar ini terdiri dari tiga mac&m yaitu:

gitar melody, gitar rithm, dan gitar bass. Alat

musik ini sangat terkenal diseluruh Dunia.

Dengan memet ik dari sen&r yang terl i I it pada

gi tar tersebut akan rsenghas i lkan suer& yang khas

dan enak.

Alat alat srusik tersebut diatas kemudian

dinnainkan dengan aturan aturan yeng telah ada, dan

kemudian muncullah musik y&ng enak didengar" Namun

dari rnusik *tau alat musik tersebut ysng pal ing

dorninan adalah alat musik yeng nemenye kendang

kemput, karena itulah disebut kendang kempul "

t). Seni Tari

Seni tari adalah seni menggerakkan tubuh $&cara

berirama dengan iringan musik. Gerakannya dapat

sekedardinikmat i. sendiri merupakan ekspresi suatu

g&Bas&n atau emosi, dan ceritanya atau kisah. Dari
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jaman dulu, seni tari telah memainkan perenan penting

dalam up&cara kerajaan , dikalangatmasyarakat maupun

individu. Seni tari rnerupakan akar tari baratyang

poputer padarnasa kini. Bangsa bangsa primitif bahkan

perc&ye pada daya magic tarir seperti tari kesuburan,

t*ri hujan, tari ekorsisme (ruwatao), tari

perburuhandan perang Begitu pula halnya tarian

tradisional Asia Timur ysng hampir selu ruhnya

bersumber dari keagamaan walaupun ada tarian yeng

bersif at sosial. se lain itu ada pula tarimkomunal

yeng umumnye berbentuktarian rakyat ( atau kreasi

baru). Biasanya tarian seperti ini diiadikan sebagai

perlambang kekuatan kejasama sec&r& kelompok dan

sebagai perwujudan saling hormat menghormati. semua

itu didasari oleh tradisi tradisi masyarakat

(lbduraman Al Baghdadi,l994;14). Dalam seni tari yang

terdapat dalam kendang kempul ini, bila dilakukan

secara ke lompok, maka ekspres inya biasanya pada

masalah yeng menyikapi tentang gejala sosial atau

cerita cerita m&sa lampau. Narnun bi la dimainkan

sec&ra profesional, gerakan tarinya sekedar dinikmati

sendiri merupnkan ekspesi suatu gegasan atau emosi

saja.
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C . Serg i 1/*k"ri I

Seni Vokal adalah melagukan syair yeng hanya

dinyenyikan dengan perantar&an oral tenpa iringan
musik.Nannun dalam seni kendang kempul ini senivokal

berubah nnenjadi suatu nyanyian atau ragu. Karena

vokal tersebut diiringi oleh musik den orang y&ng

melantunkannya biasanya disebut dengan vokal is.
vokalis vokalis dalam seni kehdang kempul tersebut

antara lain;

c.l. AliB S

c.2. Sumiyati

c. 3. Ida Farida

c.4. Marwiyah

c.5. Atii( Purnama

c.6.'Menik

c.7. Tiyas

c.8. Slamet khudlori

Itulah vokal is vokaI is yeng tergabung dalam

Arbas Group yang biasanya melantunkan Iagu legu

ciptaan Bung Sutrisno, baik lagu itu bernada relegius
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et eupun meny i kap i n'las a I ah masa I ah sosial

kemasyarakatan atau bahkan tentang perpo 1 i t ikan.

mengapa Bung Sutrisno memi I ih orang lain untuk

melantunkan syair syairnya, karena beliau sadar akan

kemampuan dirinye yang sudah semakin tua, dan mencari

kader kader penerusRya. Dar i i tu lah dia mendidik

orang oreng yeng usianya dibawahnya. Dan nyatany& ia

herl'lasi I dengnn baik. Seknrang tingsal

peng*rnban&anny{i sa j a bage imana "

Syair Eung Sutrisno umunys ditulis berangkat dari

real itas cinn penge!.arnan yang ada pada dirinye. Dia lebih

banyak rnengangkat m&s&lah masalah sosial, kondisi alam dan

sebagainya" Namun kalau rlilihat dari sudut relegius, lebih

konkrit karya seni bung Sutrisno mengandung pesan pesan

&gem& yeng cukup menipunyei bobot n mengaiak peminat seniman

untuk lebih berkeca akan dirinya sebagai hamba Al lah swt.

yEng dloib dengan segala kekurang&nnya. Proses penyadaran

inilah yeng menjadi pokok tujuan dari karya karyanya" Hal

ini dapat di I ihat dari karyanya yang juga menyikapi

masalah perpslitikan dan mengajak pada suatu perdamaian.

Sepert i dalam syair Lagu yang berJudul stop pe-r&n$i berikut

ini;



''STOP PSN.ANG''

.Oonyoseftiki kaYo kiYamat
iifenungso kabelz Pado cer#:efl{r
Pokal #rafiIrng:s$ kang ngumbar nafsu
&en8: *rdi endi dadine r&rra

*JFerefig ra&e fanfa*6: fenfangan
sewe humi dadine &$ficeng
dkefi kong serl8lsoro sek parafi peren
"Fen$ungls ian Yo ke le leran

&eff;
Gending iki arif r PePerenge$
fsur demen Petdamaian
$Jarmei kar:8r imen slamet kang eiengl
,t{u6o infi#:o dedi pendlelenr. --"..."}x

Kernbali ke sJ

Bila diartikan del*rn bahasa Indonesia lasu tersebut

sebagai berikut:

''STOP PERANG''

Ounia seka-rang seperfi QiYamat
Semua manusJ'a sama tetcensan
Perbuatan manusia yang mengumbar nafsu
Dimana &an& meniadi tamai

Perang r&$aj sa I ing fi'enantang
ifernbuat Buni orcniadi Guncang
Banyak yeng 'senglss'ra dimana fiana
PenE:un$s ian Ya be rcecran

Lagu ini anfi PePerensan
$aYa cinta Perclamaian
Seiamat yang berimen selanat yang; ingat
Semoga iadi Pengingat

Itulah syair etau lagu yang diciptakan oleh Bung

$utrisnn yan& menyikapi masalsh perdamaian dan persatuan
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hanys yeng berimsnlah yang selam*t atau yeng mempu m:eredaur

adanya peperangen i,iu menurutnya" Karena dengan iman semua

ini akan msmpu i-erkendai. ikan. I-a8unys yen& lain yang

menyik*pi rnasalah perjueng&n mas& talu ada,lah sebagai

ber ikut I

"Perjuangan Fetang Fuluh Limo"

Perjuangar'? pateng Pu/uh limo
Kabej: rakyat sodo ngusir londo
Londa muJift fefta indonesro
fndones js saJr"f .ki merdelra

Pemurla karig nyal*s Podo nulih
Gnmhn"r CInruda iku Yo Jam&ange
rl{er"afi put j}r yoro genderane
Pancasi f8. iku lerdasane

Jndonesio fanaft kang subur
Urip rakyat wis pcdo makmur
Murah sandansr kelawan peudl,srl
fndonesia safriki wis affi&fi

.Indonesio sukses PembanSunen
Kabelr rartyaf Podo kagirefi&an
fi"f&o gempsng ngga lek penggs,wey&fi
ajo nandeg riko Y0 r.lridJ dalart

Bita diterjernahkan kedalam bahasa Indonesia adalah

sebagai berikut;



"PERJUANSAN EMPAT PULUH LIMA''

Per.;luangar-r etlpa t Pulult I ima
$eruua rikyaf sama rler?gusir Be landa
BeJamrfa puJang dari Indonesia
fndonesia se&arang sudali nerdeka

Penuda yeng dihutart sama Pulang
Gambs.r Garuda itu IambangnYa
Pancasiia ifr.r landasannYa

fndonesi* fanaft Yaflg su&ur
ifidup rakya* sudalr ,safiia makmwr
Nuratt pakaian dan nakanan
fndonesia sekarangr sudah &ffian

.Indones ia sukses Pembangunan

.$emua ral*yaf sama gembira
Kamu mudah rienca.ri PekerJaan
.f angan berhent i kamu d i tengah ;ta,lan

Did;e! an'i rtteril/ ik*pi masa lati kepemr'ntlaa'r ysglg berklri t'sir

rlengan perkaw!nan Rung Sutrisno meflggoresksn l*wat teffi*

trangnyn ynilg b*r juqlu i "l,{)iltans I {lr:tungn' , tiai t bai t syai-r

legunytr nrl$.tr&}e setragei herikut ;

"LONTANG T,ANTUNG''

Lantang Janfung sedrns dino kayo wofi*r bingung
Maju niemptung nundur riko ngredolong
ransrisoflo- iJung riJio netu sa& jeffibung
ffis s.{ng:&ora iodok ha*aIan nesti yo }vo"roo6

*Jrl{ening maninir riko kang podo af j ati
Aja gemPang riko kebjmbans ati
Paran peten wong Pikiren solang
Keno dino mburi sing dadi larane ati



Sakikj {negaweyc, rjk$ kang Pateng
rVyene sing paf i riko miki t kariyo f en8:en*Br

frandanano awak rika kang rnentereng
Koncp ftancan rlko nyene podo nyswang

ffembali ke*,]

Lagu tersebttt

sebagai berikut I

hila dibaltas;r I nrl*t.les i. akan ada i ah

PSNGANGCURAN

Fergangguren sefiep hati seperff oreng bingung
llfaJu f erJerumus raundur kamuPwn te.rperosok
Tangisilefi air rratanu keluar satu bak
KaJau bukan .ladoft twnanvan{tan iadi bubar

*l8esok besok kanu yeng hati hati
Jangan mudah kamu terPikaf hati
$ega lanya perlu dipikrr/can dulu
Biarnant inya t idak iadi saki t fis t inya

Sefraran$ beker;a lah kamu Yefig gjat
b jsr f ida& terlalu berf i'tir y6n8: kef er laluan
Perbaj,ti badanmu/dirimu dengan yeng bagus
?en:an temanmu biar s&m& menandang

Kembal i ke*J

Demikian pula ysng telah diaiarkan oleh Asama Isl*m

bahwa umraatnya jangan sampai nsen&gur, sebab kalau hal ini

sampai terjadi yeng keuuudian akan berlarut larut, maka

um*lat Islam ini akan dipenuhioleh banyak &$gen engan tanpa

mar berbuat yans lebih banyak dan lebih baik" Karenenya

seya mencsba mengsoreskan sebuah syair lagu ini r eger

umatmau rnembec* terhadsp *pe yeng s6ya tul iekan tereebut.
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Lagu iagu lain

ada I *h;

-ysIrg meny i k ti1: i mas* i ah pergau l an

KOI.{CO LAWAS

s lAssd J *mr;'alia i kufir
{}Fa'alaikwm saJam. """.}
#perr"i$o parJci lregJex rva"ras
Is$n .&an8rerz ,$uffs slndr kefemu

**jFiramg fafiun rjko .fsurt t inggal
{ftff*r fi*enyeilg endr ..."..")
I"sr.in menys$e$ go,{ek pegeweyen
!'ow f s' esi J o"{efi perxdong* ri&n

***rlfieef;
?"efapi rsasin urfp i.sun seflsfi8:
Kr.rmcr: Iawe s yo s ing lalekakert
trfko ei.ir: pafi kuatir
.4Aeli sf f ik rika bsknJ surt tulung" , " .2x

Kembnjl fre;
$)
* r*j
*]

l,agu tersetiut diatns bi la dit*r'iernahkan dalam Lrah*sa

Initone*ia adalnh sehagi berikttt I

TilMAN I,AMA

t j,rissa.f a$u o &Ja ikum
(yn's/aikum sa.fsm ..,,".J
dp.efta}r framu s*i:af wal af,taf
Scya rirdu /e$ra f idak berJunp*

* * /ilerepa t ahun kar*u seyfi t ingga I
{o&au"*r.r frerlana ,saJrr "".)
A&.ru fferg i mencat"i pefteritflsn
Ys surjafr Lrerf:asrl karena efooa mu



rr*J&ef,f;
?etapi raleupur fijdup saya sena$g
T*wan lana ya tida* saye lupakan
ffaiau sern{ra iangan tllsraf ir
$edikis &a*ryak karsu akan say* banf s... "2x

Kembntri &e;
*/
$s*J
rJ

Lagu lagu lain yeng menyikapi perjudian misalnya

sebagai berikut:

NS*.AIIAL BUNTUT

*Jl(embut fresr&uf uteke kembut kerxbut
.fiaino bengi gawefie ngramal buntut
Uifu nomer -r'ifro sf*g tau nyaut
Sandnne Ja.rut a,k}riri saJafrut

**)Anger arger pingin dadi jutawan
Lali &eg:ere mi&iri ramalan
Gembar tucing: $arene gambar fiac&n
Nareer dibukak weta gawbar lrondr edyan
tha".. ",ha ha".....edyar kabeh i,ki wis)

s*$/fteff:
Gno man.{ng embah bilar,l,s
Semar rrasem ketiban ulan
J{amdur f umbar wayah ket igo
iluruti &andar akftire bondrko

Jfeflbafi fte.'
s!}
$ts,
*)

Lagu tersebut diatas bi la di Indonesiakan adalah

sebagai berikut:



FdflKAMAL B{JI'l'l'L}T

$,iS**r$ut &ern&uf mtaf;rya lcerrbu{ kembuf
5et iaf"s mxfri*l fierJ;rfl"re t?ersrtsJ hurlfui
flas.lng Erilmfir karllu f: I rj*,k pc r"rxft dapa t
Itrar t &tly{* hxb r's akh i rflya sa 

'l 
aftu {'

**jAugarr $ng:nn ir:&ln iadi -lutarvarl' 
*uba &e*er;ra mernlklrftan 're#ja/a$
{iar#irur ftuc f ng k.l f onya gert,&a t macan
l/omor rf-tptrtar kelua-r' gatritrra-n orflIng Gi ts
{fte,. "."na fia."'"*siJri $€inu{s imf "*8i***Jtreff".
dda lsg, i nenek ls i ! xne
, eruar terse*yurl L"erf jmpa flul*lrl
.ltfrrn*m i*.rnbaf di*ius iffi kemat:au
.Merug f ku * i b*ndut akfu i rnye bannko

Kernirn,l i ke:
&)
$*#J
*)

Lagulagulainy&ngmempunyainuansespiritualyang

mendorong kita untuk berdoaoa dan ingat akan kewajiban

kita sebagai ummat Islann adalah lagu yeng berjudul "Amin

Amin dan Suara AdEan", la&u tersebut adalah sebagai

ber i kut I

AM I Fl Al't I ri

*JSi smj,trefi pnrfnSon$ s Jnsl* t
(Antirr".,,injr -arrin.... ".'" )
fti yaf iri *o #*tre$*l mtraku ffiegillye
Go / r:k as i / Erarl8$riro reJe& ine

** jAng*n nr)g:efi ki to bebarengnn' 
frmsy:r altafi dikebu llaken- - ".. . " )
Ayts i&ftf fyar ndr:ngo nyattg p6'rl{rtrrafi
Supoyt:r orfP his* dadi senel?8l



*$rt,|fteff ;
Gei.{sk asil aYo d.iedum bare*g
rWasia sitjk Peikok Podo keroso
Sersmtu oJCI sarape& tenteng o&weng

Kemba! i ke:
*j
***J
*J

Bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah

sebaSai ber ikut:

AMI$ AMT}I

*,)Ersrri l lah beri.{ah kese !amatan
{emin -,exnin " .amin" " "'}
firy;f kifa berseree beriaian be&cria
trencari hasr ! larcarJah reiekinya

**)frdrflPsr, &i ta semua
( Isya Al lah dikabulk&n' '
lfrtr' berusafia berdo'a Pada Twhan
dgar &iduP bisa memiadi senanltr

***)&eff,:
.$cencari f:asiJ mari dibagi betsama
meski sediki t asal bermanfaat
Btr"*fn jaagar ssmpai pecah be'{a&
Kerukernan diantara f esan "'" '2x

Kembal r' &e:
*J
*8*J
*j

SLIAIi.A AnfrqN

's j Suol-*.r *ditan i ku ngei I en3;.s*'e rl
5uf.:ry* i.og;et n f rlg *vs&'f urite ser:$alrya:tg
ayo ];erdc silo,lsf $Jo sampeft te lat
Pegaw*ryan tiko tinggalefi sak urlt*'rr:
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e$j;ly* p*r/r,: seruha&}an6:
rVY*rn[rair &.]ri?$6: pnr?Se r.11r?

.dyc: pclda ndurrgo dosane rrehne surlo
l?*:;iJ{ rdunyn akftenaf supr:yn sJnme:f

*$*,,,4yo dt:f r:r dalar ojo f .rng€ra I senbaltyarrg
lmurnp{J.r}g: I a*vang t crba * yo ro mng# d i bukak
I[*c/ung w-{s Siyama0 percuma :"j&'n f osal
.$ing kiro Aelicrllpc amalan sfto.{af rjko
,,{dumpung durung kasep rjko porla ili.nga

Kemtrrx tr r *e;
*']
.***,1
sJ

Itila diterjemahkan kedrllarn trahasa indonesia adslah

*etiagai beriliut ini:

${IARA i\i}ZA}f

.f J.$un r* all.r,rri I f u fiil#nJ{ i rt6n f kas;
otge r i nga f wa& f. $rry*1* sl;r.r 1s {
flf;rrf sfierlaf ;lnru.g;*ru ffa$tflnj ter ! ;tnbat
fle &. er j-rrsrir*u f. i ngge tr kari ,s st?i#r; t a r a

s*Jff*d-.1 J,*ikser:&k.:1fi sfto laf
Meny*nsbxft pada fuhan
&{ari sarffi& {rer'*fo'a dosarye biar- Serku.nang
PJ d*;iia akfiirnf egat se l,smat

***/rtf;iri sprurlara s*urJare ,iangan t jngga lkan sholat
Nttr*pung pintu te.ubs* mesih dibuka
Ka/e{, sudafu Qiyamxf pe:-curnm kamu {;awbat

ifump*mg bslum terlambet kamu ,sama i:rga$Iah

KernXrali kel
*J
* s*,
8j

Adalagi sebuah lagu yeng menceritakan tentang hari

raya nldul Fitri yang mana dihari itu CIrang muslim, saling



bermaaf ma*fan untuk melepas kesalahan, lebih lebih

terhadap kedua CIreng tua yang telah bersusah payah merarrat

kita. Lagu tersebut ed*leh sebagai berikut:

LEBAR.AN

.Le&arsfi dina lebaran
{linga urfp sejati
Lebaran diro Jebaran
Ptrder salama* yo sedu luran

Ilandane apik ap-fftan
$u*ruhane sakpjrans: sirangr
Mrona &rerre ekeft wang girang
,4tire serrer?#: kesr;f rardlan

I"ebaran diro trebaram niaJlirr,s#puro podo salerae$
{...."."diuIeng 3x}

Njalu* sepuro y& ny&ng worl&: fuw**e
tlgo du lure yCI tNngga tara"ggane
fku sinong*o k*ndure bekf-tne
Arye*lle sjamef urip selr Jawese

.F/e.,.,konco &onc$ iki sa&rene dino tiyoyo,
riko niatuko sepuro rflararg lron8i tprefr tiko,
yo ny*r8r duJu"t' riko, yofiy&n*r konco kanco rjfro
nyekne enfek duso dusn riko i&tl

Adapun bila diartikan dalarn bahasa Indanesia adalah

sebagai berikut:

tBBAR,AH

Lebaran hari Jeber*rl
"fnget lah hidup yen& se"lati
Lebarsn hari lebaran
,$asra beriabxtan tanFaa ya per,saudataan



fle i:ft r as b*.gus bagmsan
ffid*n"qanrtya frar,Yck sekx I i
"tesnna &-es; n i haryek orefiff ss;lafig:
Ilatirrya serleg berf ar;llraft s€rIsrldr

Letrj"rj-fir, hn:." 1,{r:lra;arr mi n t {stfia&f ssri':a b*r i alsat an

f ... " " ".df a,lang 3x,!

ffrirf,a tr.raf ya fteperJa Qr&{rS tufrnya
J{.lga ssi*d*.r's .lug;i t*tangga tetefiSgenye
I $r.i sebagai bllkf inYa
"4gxr se XJtms t hi rluP :s;e l. amanYa

ff.*t *aw'an katyar; ini seJ*:s"f teu.r.i t"&F&0

&'rrr,r:.1 mint,'rIslr man{ pafl;"t or&l?81 filettilu,
ya pndar sr:uda.r* smildar,amu,
.n,;r 

- parla te(ar.ggfa f *.rta;lg:gamu, yt) pada t'eman-*crnsfiIrru, &lar &alris dosa dosamu itu'

Lagu duatas mengandun8 nilai nilai spiritual yang

mendorong ummat untuk senant iass sa1 ing memaafkan.

0orongan untuk raenjadi creng bersikap pemaef telah

terrnaktuf dalam lagu tersebut diatas '

Itulah diantara syeir sysir lagu ysng teleh digubah

oleh Bung Sutrisno. Mengar&ng sebuah syair lagu untuk

dinyanyikan yang Ine$punygi nilai nilai berbobot tide'klah

mudah, akan tetapi merabutuhkan pengaraatan seerta

penslihatsn terhadap sesu&tu yang teniadi di mesyerekatt

demikian ungkap Pinnpinan Arbas i tu. Yang r$eRgi lhami

tersusunnya bai, i sya'ir lagu lagu diatas arlalah serBekin

banyakny& manusia yang lupa akan tanggung jarryabnya sebegai

hamba Atlah yang berke$,oiiban untuk menyembeh dan berbakti

kepada kedue oreng tuenya. Dan untuk mengantlsipasi orang



yens $iengedu nesib tentang jodohnya pada manusia msnusia

lain (dukun), akan tetnpi. mereka tidek tahu ak*ndnnrpak

dari perbuatennye justru rnenjerumuskan dirinya sendiri '

Disisi lain y&ng mernbie srakan tentang perdameian di latar

be iakangi dengan banynknya pepereng&n yeng terjadi di

Negeri kita pada mas& lampau dan Negeri Hegeri tetangge

yans sampei s*at ini sedang berkecamuk. Yang tentunya

korban tidak bisa dihinderksn 1agi, Seperti halnya yaftg

dialarni oleh bangs* kits, dahulu akibat peperensa'n r&kyat

jadi sengsara. Karenanya Pirnpina Arbas Group ini rnenguak

kembali sejarah tentang perdamaian yang tert,uiang daiam

bait bait sya'ir lagunya untuk mengeneng peliuengan' Dan

dijadikannya pedornan bahwa peperangen dimanapun akan

rnernbawa hesengsarasn dan penderitaan. Bun& Sutrisno juga

menyikapi rnasale} kepemudaan yeng bercerita tentenE

pengenggur&n, &g&r segeralah bekerja iangan banyak eng&n

8n&er} untuk m8s& depsn eger t idck suram dan rnenjadi

kenyat e&n .

4 . S i ,s teEn Manager i a I Kesen ian Kenda*g Kempu tr

sistem ini mernhahas tentang tatacara" El*,lam ilrus&n

rumah tanggn dalarn keseriian tradisianal kendan& kernpul ini

bmgairnennkah r*kruitme* a.nggclta, a1pul**tt ada ttngg$tn tet*p'

at;*r.r &n&gote t iclak t*tri;r, bagaimanakah tentang pengge j ian



eng8otenye, karenn ini adalah sebuah group atau

kelompok, lalu bagaimana pula tentang pengadean saraRa dan

preser&nenya,Ialubagairnanapulaseandainyaorengmau

rnengundangnye dalam sebuah sc&re tertentrc, apakah ada yang

ber.tu&as khunus untuk menerima undangan das bentrrk bentuk

yang lain. Karena itu berikut dibahas tentang sistem

manaseriatr dalaen seni KendanS Kerspui dalem sdatu wadah

y&ng terkenal dengan sebutan Arbns Group itii '

&. ffekrui Smen "Angrottt, Ya i tu dalarn tet&nen ini

bagaimanakah apaksh ada anggota yeng tiadak permff.nen

atau Istilahny* snsgut& sewaen. Di dalarn Kendan8 kempul

y6ngdipimpj.nolehBungSutrisnoinitidakadaistilah

anggota sewaan. Namun kalau bekeria s&ma ada. Misalnya

saja bila kendan8 kemputr ini lebih semarak dan ramai

sekel i, maka arbas group mengadakan keria s&nn& dengan

angsota &t8u grsup Srolrp kesenian yang lain atau

bEkerjasamsdengan$epsnsor.Jadiangsotadalart

kendang kernpul selama ini masih merupakan angSota tetap

q|alaupun t idsk pernah dipubl ikas ikan tentang

kepengurus&n Arbas Group' Anggota Arbas Group

rnengadakan pertemu&n bila *kan mengadakan show ateu

akan pentas, dalara sebuah &c&ra'



b. salerj, adalah steatu sistem penggai ian pada tiap t iap

anggota. Penggajian dalam setiaF angsota dalarn sebuah

orgsnisasi yang bergerak dslam bidang kesenian adalah

merupakan suatu hal y&ng emet wajar. Karena para

snEgota juga membutuhkan biyaya hidup seperti makan'

pakaiandansebagainya.Karenenyepenggajiandalam

sebuah ke lompok yaft8 rnenghas i lkan ueng atau mater i

sangat d i per lukan seka i i . Derniki an pu 1a dengan ha l nya

kesenian kefldang kempul ini. Dalam kesenian ini sistern

y&ng digun*kan dalam saleri adalah sistem prosent&se'

Jaditidakdisamaratakenantaraanggotaysngsatu

dengaanggotay&nglainnya'sesu&idenganbidang

peker.jeanysngdilakukanny€}.Musisitidaksamagajlnya

c1e ngan penyany i atau vckalis. Ads.pun wa"k lu

penggaj iannya adalah seus&i mengadakan pentas atau

show. Jadi t idak diSai i set iap bulan sepert i halnya

pegawai Negeri. Karena sadar bahwa tujuan pokok dari

Arbas Group adalah menurut Bung sutrisno adalah

berju&ng dalam kebenaran. Demikianlah barangkali sistenn

saleri yeng selama ini berialan dalam Arbas group'

Yang menurut pimpinannya sistem saleri yang ada atau

ysng ber Iaku disinl tidak s&m& dengan sistero saleri

ysn&adadgiarnsonetaGroup.SonetaGroupnnemilki

sistenn saleri yang sangat rapi sekali dan anggotanga



dissji setiaP bulan seperti layaknya pegawai negeri'

Maka dalam Arbas Group cu[s& sehabis pentas sai* gei ia[i,

kalau tidak pentas ye tidek ada gajian. Gajian atau

saleri juga diberiken setelah rekarnan. Ya nant i sih ada

harapansepertiyangdilakukanolehgrCIupfiyeH.Rhoma

Irama, tutur pimpinan Arbas sambi i tertarra ringano

(wawancara tanggal, 4-mei-1995 )'

c. pergadaan sarasa, dldalam kesenian tradisi'onal hendang

kernpul ini'tentunya dalarn pementessny& mernbutuhkan

s&r&na s&r&n& seperti pa'nggung, sound sisteru'

t*talampuratau prs,sarsna llras&r&na ya'ng trainnya'

Sebelurn kesenian ini tampil tentu saja kesersuanya itu

perlu pembenahan terlebih dehuiu, &gar nentinya tidak

terjadi kerancauan di tengah tengah 8cBrs.. sepert i

halnya pentas atau penggung sgsr t idak terjadi

kerancauan atau berbaur dengan penonton atau

penBun jung, dan bisa di l ihat oleh rnasyarakat banyak

maka, diper trukan pentas atau panggun8 ' Pentas ini'

dibuat lebih tineei. Biasany* bisa terbuet dari kavu

atau besi atau ysng lsinnya y&ng sekirany6 m&mpu

dinaiki oleh persoEal yan8 akan tampil. Arbas Group

dalar* hal pentas atau pensguns sudeh memitiki sendiri'

namun bila dari pih*k pengundang rnenyediakan Fentas



ateu p{lngsung meke Arbas tidak lagi mer$bawa pentasnya'

Bi Ie &cereny& dialam t,erbuka tentunya. nsmun bula &e ere

di laksnnakan rlalarn gedr:ng maka pembuatan pentas t idak

lagi diperlr-lkan.

Se 1an jutnya mengen&i sound system '{rbas Group

juga rnemi l iki sound yeng dapat diandalkan. Penat&enn3re

jugasen8etrepi'dansuer&ny&.tidakkalehdengansound

systemyangdimilkiolehgrouplain.Begitupuledengan

penataan lampu rnainan, arb*s Group ohl iny&' Arbas Group

tidak lagi mendatangkan lampu sew&an lainnya'

d.-FobDjskrjptian,Jobdiskriptioniniadalahtatacara

bagairnanaArbasgroupinimen€rimaundansanuntuk

tampil dalann sebuah &c&r&. Di dalamarbas group tidak

pernah ada pernbagian sepert i it,u. $elasfla iniyang sudah

tlerlen&sun&' bi la ada yang nrembut uhkan at au

mengundan8nyernakasipengundanglangsungdatang

kerumah Bung sutrisno eendiri. jadi rekruitmen yeng

mengaturdanmembagidalampenerimaanjobtidak
d i tentuksn sec&r& Past' i .

ArbasGroupketikadiundansuntuktarnpildi
pendopo Kabupaten, ket ik* utusan dar Kabupaten

nrimintanya jusa hadir dirurnah Bung $utrisno. Deurikian

pula dengan y&ng lain Bung sutrisnolah yeng pertama



kal i mendepnt undengan untuk t*rnpi i. Ker*udian pirnpina

Arbas itu mengoling seluruh anggotanya untuk mengadakan

pentemu&n. Per ist iwa i tu di lakukan beruiang ulang

set i*p kal i akan pentas dihadapan umum yang tentunya

sebelum tampil diperlukan latihan latihan yEng semi

sereitis, untuk menuniang keberhasilan dan kesuksesan

dalam penampilannya. Pernah suatu ketika Arbas Group

ini tampi I bersama Sponsor Djarum di sebuab lapangan

dan pengunjungnya tentu berjubel' kepingin menyaksikan

action seni' kendang kempul yang sampai sekarang masih

memi I iki kharisma. Selarna ini menurut penuturan

p irnp i nannya ilenemp i I an Arbas sangat menggemb i rakan .

terbukt i dengan banyaknya job yeng masuk' I-ebih lebih

menjelang peringatan hari hari besar ini seni kendang

kempul akan ketriling Jawa Timl"rr* (Wawa.nf,&ra

t angga I , 4-me i - I I I 5 )

5. Seni Kedang Kennpul $ebagai Media Dakwah

Bita diperhatikan secar seksoma dan mendalam, maka

pengertian dari dakwah bisa dinrtikan komunikasi. Henyo

sa.ja yeng secera, khas dibedakan dibedakan dari bentuk

komunikasi ynng lainnya, t€rletak pade c&ra dan tujuan

yeng ingin dicapai.. ?ujuan dari komunikasi mengharapkan

adanya partisipasi dari komunikan atas ide ide atau pesg.n



pes&n ysng di s&r0pai.kan oleh komunikator sehingga

denganpesan pessn yeng disalnpaikan tersebut terjadi iah

perubahan sikap dan tingkah laku yeng diharapkan. Di dalam

dakwah dernikian pu1a, secatra nyata seor&ng mubal l ieh

sebag i" kornunihator dan kernudian berharap kepada

komunikannya,dapat berbuat dan bersikap sesu&i pada isi

pesan yeng disampar.liksnnya. Ciri khas yang rnembedakannya

adalah ter letak p*da pendekat&nnya yang di lakukannya

sec&ra persuasif, dan iuga tuiunnnya yaitu mengharapkan

terjadinya perubahan atau pernbentukan sikap dan tingkah

laku sesu&i denga ajaran Agama trs1am. Atas dasar i.ni

dapet dikatnknn bahwa dekwah itu adalah iuga merup*kan

suatu proses komunikas i , tetapi t idak semu& proses

kcrnunikasi merupakan prcses dakwah, Dakwah mempunyai

tujuan tertentu yait membawa rnanusia pada ialan ya.ng

makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, maka seni

kendang kempul adalah sebagi.an bentuk d*ri komunikssi

dakwah dln *redia dakwah yang potensial tentunya. Yang

dirnaksud dalam komunikasi sebagai suatu pelaksanean dakwah

adalah alat yens digunakan seba8ai saluranuntuk

rnenghubungkan ide dengan unnmat, suatu eleraen yeng vital

yang merupakan urat nadi dalarn total itas pelaksan*an

kornun ikas i untuk tujuan dakwah. Seni kendang kempui

sebagai media dakwati mempunyei per&nen y&n8 pent ing'



/v/

kar*ns clirlalam serii ksndnrig kempul it* ada nilai nilai

s€ruan D*kwsh dan bahasannya adalah bahesa masyarekat.

Dengan demikian seni kendang kempul ini sangattah tepat

untuk mengembangken dakwah Is lamiYeh, dengan bahasa

masyarakat mereke cepat dan dapat memahemi epa yflng

terkandung dalara mesy&rek&t yeng memehami lagu lagu itu.

Umpan bal ik atau respon dari m&syuarElkat yang telsh

disarnpaikan dakwah itulah ukuran suatu keberhasilan dakwah

yang di. lakulcan oleh da'i, kemudian direal inasiknn oleh

obyek dakwah dalam bentuk perbuatan dan sikap serta

t ingkah lalcu y&ng sesuai dengan konteks ajaran Agarna

melalui seni kendang kempul itu. Suatu tatanan dakwah yang

me lslui Eeni kendang kernpuL yang rnetrggun&kan bahaso

rnasyarakat {Banyuwangi} ini menshanterken Bung $utrisno

semakin terkenal sebagoi seCIr&ng da'i yang didalam

dakwahnya me{lggun&ken seni kendang kempul sebagai

med i anya.

set iap menjelankan akt ifitas dakwahnya dengan

men6sunaken medie seni kendang kemputr, Bung sutrisno ped&

awal dari. dakwahnya ssnent iasa mengunsk*pk&n segel&

sesuetu yeng ada tentang kondisi Arbas Group a!&u dirinya

sebagi figur pimpinan sebu*h kelompok kesenian. Hal ini

dirnaksud ag&r rnasyaraket yang mendengar filengetahui siapa

yeng menjadi perhstian dalarn kesempatan itu, twaw&ncara



t angga I , 4*me i - 1 I 9 5 ) .

6. Seni Kendang Kempul $ebagai Media Fernbangunsn

seni kenrlang kempul tentunya mempunyei manfaat dan

fungsi, s* lain sebagai earana dakwah .i uga ber f ungs i

sebagai media pernbangun&n. Arti dan makna yeng tersirat

dari pernbnn$unan bukan hanya rnembangun batinnye" Ada satu

ungkapan y8r1& snenarik untuk disimak dan direnrrngi, yaitu

mernbangun suatu pembangunan itu tebih rnudah dari pada

membangun yeng membangun, yakni manusianya. Seni kendang

kempuI adalah sebagian dari sejumlah rnedia yeng

dipergunakan dalam pernbangun&n, karena seni kendang kempul

yeng di lakukan oleh Arbas Group selain sebagai media

dakwah yeng dalarn konteks isi. materi ye.ng mengajak semua

ummat rnanusia umumnya dan umrnat islam mada khususnya ager

menjalankan ketentuan dan yafiS telah digariskan oleh y&ng

menciptakan segala sesuatu ysng ada dimuka bumi ini.

Kemudia seni kendang kempul juga membawa missi tentang

pembangunan y8ng kaitannye dengan pemerintahan. Dari missi

lnimater i seni kendang kemPul seringkal i mengEslang

persatuan dan kesetuan ummat dan juga menghantarkan

tentang hak dan kewaiiban dari masing mesing warga Negara"

Menurut penutur&n Bung Sutrisno rCIengapa, dia iuga beriuang

tintuk membnngun ummat ruanusia. Siapapun dan bagaimanapun



kondisi masysrakat adalah sernuenye tangggng jawab masing

masing individu, dan SemuE werga neger& wai ib rnembangun

bangsanya sendiri, dan perjueng&n yang seperti inilah yeng

dapat seye sumbangkan dan says berikan pada bangsa dan

f!egere. Melelui seni kendang kernpul, saye membangun

m&nusia dari sutXut rnent*l spiritualnya dan pemerintah p&de

segi .fisiknya. Membangun menusie suetu hal yens sang&t

sutit sekali, karena keterkaitan dari berbmgai" unsur yang

rnelingkupinya" Sebelum membengun fisiknya make unsur yeng

membangun fisik i.tulah yeng tebih utama, kalau menusie

pembengunen itu sudeh sader eken tenggung jawabnya m&k&

pennbenguna dibidang yang tain akan sukses den sesuei

dengan epa yeng diharnpksn oleh pemerintah, (wawanc&ra

tnngga.i, 4-me j - i 9q5 ) "
De n6ga n SEfi I hendang kempul

fiienyampaikan miss i pen*erintahan pada masyer&ket dengan

bahasa kendang kempUl yang sesu&i dengan masyarakat

$etempet. infr:rrna{si dan tuiunn Polttr::rint*h teriterlg

pennbangunan t idak ak&n diterina oleh m&syar&k&t j ika

pemerintah salah dan kel iru dalarn menernpatken sar&n& dan

tatanan yeng bagus dalam menyampaikan eg&r semu{t

lnesyarekat dapat mener irna dan trerut me$bentu terhadop

jalannya pembangunsn. Seperti halnya bait $ye'ir lEgu bung

Sut r i snf yans ber iudu I "perjuangen 45" in i sangat

menyentuh dan memb&ngkitkan se.$&nget perjuangan pada semu&
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masyarakat y&n8 niendengarkan.


