PEMANFAATAN KEARIFAN LOKAL “TRADISI LISAN” SEBAGAI
PENANGKAL RADIKALISME-TERORISME DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

Oleh:
Bidang Pengkajian dan Penelitian
FKPT Sumatera Selatan

FKPT SUMATERA SELATAN
2019

PENGANTAR
 بسمميحرلا نمحرلا هللا

Sumatera Selatan kaya dengan tradisi lisan, bahkan setiap daerah,
kabupaten, kecamatan, bahkan desa memiliki tradisi lisan. Tradisi lisan tersebut
mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastra, sejarah, biografi, ajaran
agama, ajaran moral, filsafat, eksistensi asal-muasal suatu tempat, keberadaan dan
kemunculan suatu tokoh, hiburan dan berbagai pengetahuan serta jenis kesenian
yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), diceritakan oleh
seorang penutur yang disampaikan dari lisan ke lisan dan berkembang di
masyarakat Sumatera Selatan sejak beratus-ratus tahun lalu dan menjadi tradisi.
Setiap tradisi lisan memiliki perbedaan, bukan saja pada bentuk dan jenis
namanya saja, melainkan juga berbeda pada cara penyampaian, bahasa daerah,
dialek, tema, syair dan pemakaian alat bunyi irama (sebagai alat properti). Ada
tradisi lisan yang menggunakan teks yang tidak diubah lagi, seperti tadut, ada juga
isi teks yang disampaikan sesuai dengan keadaan waktu bertutur, seperti senjang.
Tulisan ini menyajikan hasil kajian kualitatif tentang beberapa bentuk
kearipan lokal „tradisi lisan‟ yang masuk kategori sastra tutur. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 nara sumber yang berasal dari
berbagai kalangan yaitu tokoh budaya, tokoh masyarakat, akademisi, dan birokrasi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa ada kearipan lokal tersebut memiliki kekuatan
dan penyebaran yang berbeda dalam implementasinya di Sumatera Selatan.
Kearipan lokal tersebut dapat dijadilan wahana yang strategis untuk menanamkan
pemahaman anti radikal pada masyarakat.

A. SENJANG
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Senjang
2. Definisi Tekstual
Senjang merupakan salah satu bentuk puisi rakyat yang terdapat di daerah
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Senjang secara etimologi berarti tidak
simetris atau tidak sama bagian yang di kiri dan yang di kanan (KBBI, 2008:
1316). Senjang adalah puisi yang berbentuk pantun, hal ini dapat diamati dari
jumlah lirik dalam satu bait selalu lebih dari empat baris. Senjang memiliki
keistimewaan dari segi penyampaiannya, dimana sebelum dilantunkan senjang
selalu diiringi oleh musik dengan nada yang khas. Pada masal awal
munculnya senjang, alat musik yang digunakan untuk melengkapi seni ini
adalah tanjidor. Namun, kini alat musik yang sering digunakan adalah organ
atau piano yang biasanya menyatu dengan organ tunggal yang dipentaskan di
atas panggung.
Dinamakan senjang karena antara syair dan musik tidak saling bertemu.
Ketika Pesenjang (orang yang melantunkan senjang) melantunkan syair, maka
musik berhenti, kemudian pada saat musik dimainkan, orang yang bersenjang
diam sehingga keduanya tidak pernah bertemu, maka dari itu seni tutur ini
dinamakan “senjang”. Senjang merupakan salah satu bentuk media seni
budaya yang menghubungkan antara orang tua dengan generasi muda atau
dapat juga antara masyarakat dengan pemerintah di dalam penyampaian

aspirasi yang berupa nasihat, kritik maupun penyampaian ungkapan rasa
gembira.
Senada dengan penjelasan Arif Ardiansyah (45 tahun), bahwa senjang
adalah bentuk komunikasi seni antara orangtua dengan anak. Komunikasi seni
ini biasanya dituturkan pada saat acara prosesi pernikahan, misalkan calon
menantu

orang

kota

dan

pendidikannya

tinggi,

maka

pesenjang

mengkorelasikan isi dengan keadaan calon menantu tersebut berupa candaan
ataupun sindirian yang mana isi dari senjang dimasukan kata-kata apakah
calon menantu dari kota ini bisa memasak atau tidak, jika mertua sudah
didapur maka menantu jangan masih tidur, dan lain sebagainya. Begitupun
antara masyarakat dengan pemerintah, biasanya pesenjang menyampaikan
aspirasi atau kritik melalui seni budaya senjang pada acara-acara
pemerintahan (Wawancara tanggal 17 Juli 2019).
Berbagai penjelasan tentang senjang di atas dapat ditarik sebuah
pemahaman bahwa senjang mendeskripsikan kondisi yang tidak harmonis
atau tidak selaras dalam salah satu aspek kehidupan. Asumsi bahwa senjang
adalah kondisi yang tidak selaras didasari dari lagu dan musik senjang sebagai
dua aspek yang tidak berjalan selaras. Kedua aspek ini membentuk gayung
bersambut karena antara lagu dan musik tidak saling bertemu.
Senjang memiliki pola tersendiri yang biasanya terdiri dari tiga bagian,
yaitu; bagian pertama merupakan bagian muqoddimah (pembuka). Bagian ini
berisi permohonan izin pesenjang yang akan menuturkan senjangnya. Bagian
kedua merupakan isi senjang yang akan disampaikan, dan bagian ketiga

merupakan bagian penutup yang biasanya berisi permohonan maaf dan pamit
dari pesenjang. ()
3. Sejarah/ Asal Usul Kearifan Lokal Senjang
Dari nara sumber yang diwawancarai dan sejumlah pustaka yang
ditemukan, peneliti tidak mendapatkan penjelasan secara detil tentang
perkembangan sejarah kesenian senjang. Tulisan yang sempat mengkaji dan
menyinggung Tradisi Lisan Senjang seperti Linny (2008), Haris (2004),
Aliana dkk (1996), Gaffar dkk (1989), dan Gani dkk (1985) belum
mendeskripsikan secara detil tentang kesenian senjang. Minimnya informasi
terkait senjang menimbulkan multi tafsir di kalangan seniman dan pemerintah,
terutama mengenai asal-usulnya.
Banyak penulis menyebutkan senjang yang merupakan salah satu
kesenian khas masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin bermula disalah satu
kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kecamatan
Sungai Keruh. Di kecamatan inilah pertama kali kesenian senjang
dipopulerkan, kemudian mulai berkembang di Kecamatan Babat Toman antara
lain Desa Mangun Jaya. Kecamatan Sanga Desa antara lain Desa Ngunang,
Nganti, Sanga Desa dan terus ke Kecamatan Sekayu yang merupakan pusat
kota Kabupaten Musi Banyuasin. Berkembangnya kesenian senjang dari satu
kecamatan ke kecamatan lain menimbulkan ketidakserasian irama, karena itu
irama senjang dari masing-masing kecamatan tersebut tidak sama. Untuk
Kecamatan Sanga Desa yang terkenal dari Desa Ngulak II (arip) dan juga yang
paling terkenal dari Desa Terusan (Mat Jening).

Yusman Haris dalam buku Bumi Serasan Sekate (2004: 283)
mengungkapkan bahwa senjang hanya terdapat di Musi Banyuasin, namun dia
tidak menulis asal mula kesenian ini berawal dari daerah mana. Haris
berpendapat bahwa kesenian senjang juga terdapat di daerah Penukal Abab,
yang termasuk daerah Kabupaten Muaraenim (kini menjadi Kabupaten PALI),
karena daerah ini pada zaman Belanda termasuk daerah Musi Ilir Sekayu.
Dengan demikian, tidak heran jika di dua daerah tersebut ada dan berkembang
kesenian Senjang.
Asal-usul kesenian senjang yang bermula dari Kecamatan Sungai Keruh
kurang disepakati oleh Tarmizi selaku pengamat budaya dan pelatih senjang.
Dalam Arif Ardiansyah (2017), Tarmizi memaparkan bahwa adanya bait-bait
senjang yang memakai kata-kata Oi adek gunung ku larang, oi kuyung adek
ku sayang... tidak dapat dijadikan klaim bahwa senjang bermula dari Sungai
Keruh, karena bait-bait tersebut merupakan sapaan penghormatan yang bukan
hanya milik masyarakat Kecamatan Sungai Keruh tetapi juga dipakai oleh
seluruh kecamatan yang ada di Musi Banyuasin.
Kesenian senjang sudah Tarmizi ikuti sejak tahun 1960-an. Senjang
biasa ditampilkan pada saat seluruh kepala desa dikumpulkan di Kota Sekayu.
Sebagai hiburan panitia menampilkan orang-orang ahli untuk ber-senjang,
biasanya dalam bentuk saling sindir dan mereka berhadap-hadapan diatas
panggung. Aminin selaku Peminat Budaya Musi Banyuasin dalam Arif (2017)
menyebutkan bahwa senjang sudah ada sejak abad ke-16 Masehi saat
dibentuknya Datu atau Sirah Kampung untuk wilayah kota dan dibentuk

marga-marga. Marga yang paling berpengaruh adalah marga Mantri Melayu
yang dipimpin oleh Pesirah Sahmad bin Sahaji atau biasa disebut dengan
Pesirah Depati.
Melihat kronologi dan sumber lisan di atas, tidak tertutup kemungkinan
kesenian senjang itu berasal dari dataran Melayu. Pada masa itu antar pesirah
jika mempunyai hajat sering mengadakan acara yang mengundang para
pemuka adat, para seniman dan seluruh warga. Saat itulah kesenian senjang
ditampilkan sebagai hiburan dalam acara hajatan. Sampai sekarang senjang
masih terus ditampilkan dan sudah menjadi seni khas Kabupaten Musi
Banyuasin.
Di sisi lain senjang tidak dapat disimpulkan berasal dari daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, sebab kesenian senjang juga banyak terdapat di
daerah lainnya di bagian hulu sungai Musi, diantaranya Kabupaten Musi
Rawas, Daerah Rupit, Rawas, Muara Beliti, Tebing Tinggi

Kota

Lubuklinggau, Lintang Empat Lawang, Muara Saling, Provinsi Bengkulu
daerah Sindang Kelingi, Kota Padang, Lubuk Belimbing, Kepala Curup, dan
Kecamatan Lembak Kota Bengkulu. Walaupun demikian, mayoritas pelantun
senjang (pesenjang) berasal dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.
Terlepas dari perdebatan tersebut, penetapan Senjang sebagai warisan
budaya tak benda Indonesia(“Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Indonesia,” 2016)

oleh pemerintah patut diapresiasi oleh masyarakat

Kabupaten Musi Banyuasin. Penetapan warisan tak benda ini bisa menjadi

suatu kebanggaan bagi masyarakat Bumi Serasan Sekate.(“Senjang: Warisan
Budaya Tak Benda Indonesia dari Musi Banyuasin – FORNEWS.CO,” t.t.)
4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal Senjang
Senjang dituturkan oleh orang tua maupun muda-mudi. Senjang dapat
dibawakan sendiri maupun berdua. Keistimewaan dari kesenian senjang
adalah penyajiannya yang kompleks sehingga menarik untuk dilihat dan
didengar. Dikatakan kompleks karena penyajiannya selalu dinyanyikan atau
dinadakan dan diiringi dengan musik. musik pengiringnya adalah tanjidor,
rebana, gitar, atau gong (Dispudpar, 2007: 59). musik pengiring senjang
tampaknya mengalami perkembangan. Pada awalnya musik pengiring senjang
adalah musik tanjidor, namun seiring perkembangan permusikan dewasa ini
tanjidor sudah nyaris langkah digunakan, dan penggantinya adalah musik
organ tunggal. musik organ tunggal lebih sering mengiringi senjang mungkin
disebabkan karena lebih praktis, mudah dan modern.
Menurut Arif Ardiansyah (45 tahun) senjang biasanya ditampilkan pada
acara pesta pernikahan, acara-acara pemerintahan, dan acara Festival Randik
(awalnya nama tempat) di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin
(Wawancara tanggal 17 Juli 2019). Senjang selalu dinyanyikan dan diselangi
oleh musik. Namun, ketika pesenjang melantunkan senjangnya, musik akan
berhenti. Biasanya pesenjang pada saat melantunkan senjang sambil menari.
Meskipun irama senjang cukup monoton tetapi penonton tetap senang
menikmati senjang yang berirama riang.

Arif Ardiansyah (45 tahun) menjelaskan bahwa pesenjang profesional
biasanya menciptakan senjangnya secara spontan, sehingga tema yang akan
disampaikan disesuaikan dengan suasana yang dihadapinya. Akan tetapi,
sekarang kepandaian senjang serupa itu sudah sangat langkah. Pesenjang
biasanya menyiapkan senjangnya jauh hari sebelumnya. Bahkan sering terjadi
pesenjang menuturkan senjangnya

dengan melihat teks yang telah

dipersiapkan (prepared).
Materi atau isi dari lantunan senjang biasanya bersifat alami (nature) dan
beradaptasi dengan acara atau keadaan pada saat senjang itu dilantunkan.
Akan tetapi, materi atau isi dari senjang bisa juga mengikuti permintaan
(request) sohibul hajat, baik itu berupa nasihat, sindiran, pesan dan lain
sebagainya dengan cara dinyanyikan yang disertai senda gurau. Maksud dari
senda gurau supaya isi senjang tidak terkesan menggurui dan menyakiti orang
yang dinasihati atau dikriritk.
5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal
Senjang umumnya berisi nasihat, sindiran, dan ungkapan perasaan.
Senjang dapat berisi nasihat orang tua kepada anaknya. Kadang-kadang
senjang juga berisi sindiran terhadap sesuatu. Selain itu, senjang dapat
mengandung ungkapan perasaan, seperti rasa cinta, rasa sedih, dan rasa
kecewa terhadap kekasih hati, hidup, dan kehidupan.
Senjang kaya akan pesan moral dan nilai-nilai luhur kehidupan dalam
penyampaiannya. Nilai moral yang dikandung dari senjang berupa nasihat
(didaktis). Nasihat ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga

ditujukan kepada para remaja bahkan orang tua. Oleh sebab itu senjang sering
dituturkan pada pesta keluarga seperti pesta perkawinan, khitanan dan lainlain. Pada kesempatan ini semua keluarga baik tua maupun muda, dewasa
maupun anak-anak berkumpul. Dengan demikian, semua usia dapat mengikuti
penuturan senjang. Pesan moral yang dituturkan oleh pesenjang dengan
bernyanyi sambil menari cukup menghibur dan tidak terkesan menggurui.
Penyampaian senjang cukup menghibur dikarenakan penampilan senjang
selalu diiringi oleh musik yang dinamis. musik dan penuturan senjang tampil
secara bergantian. Sebelum bagian pembuka ada musik yang mengiringnya.
Antara bagian pembuka dan bagian isi juga diselingi dengan musik. Antara
bagian isi dan bagian penutup pun diselingi oleh musik. Pada bagian akhir
musik akan muncul lagi. Walaupun irama musiknya selalu sama, namun
penonton akan merasa terhibur.
Arif dalam jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (2016)
menjelaskan bahwa senjang memiliki nilai dan beberapa fungsi, diantaranya
fungsi estetis dan fungsi pragmatis. Fungsi estetis tradisi lisan terlihat dari
bentuk senjang, dimana senjang terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran
biasanya berisi tentang kondisi atau suasana yang alam atau sumber daya alam
yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, sedang isi adalah sesuatu yang ingin
disampaikan.
Fungsi pragmatik adalah fungsi kepraktisan dan kegunaan suatu tradisi
lisan senjang di masyarakat Musi Banyuasin. Fungsi pragmatik senjang adalah
sebagai alat penyindir, propaganda, kritik sosial, mengeluh, sumber

pengetahuan, pengesah kebudayaan, solidaritas kolektif, dan hiburan. Sebagai
alat untuk menyindir, tradisi lisan senjang berfungsi untuk menyindir atau
mencela orang atas perbuatan atau sikapnya. Berikut kutipannya:
Mamakku Abu ai senang ati
Boleh menantu baek perangi
Ulas nunjuk parangi ngenjuk
Diajak ke dapo takut ngen piok
Diajak ke ume taku ngen beghuk
Gulai jeghuk dienjuknye calok
Artinya:
Paman ku Abu ai senang hati
Dapat menantu baik perangai
Wajah bagus perangai baik
Diajak ke dapur takut dengan priok
Diajak ke kebun takut dengan beruk
Gulai tempoyak diberinya terasi
Fungsi sindiran ini untuk menyentil pasangan-pasangan muda saat ini
yang lebih menjaga penampilan semata dan melupakan dapur. Padahal, dahulu
gadis-gadis di Musi Banyuasin sangat terkenal pandai memasak terutama
makanan khas Sekayu yaitu jeghuk atau tempoyak. Senjang juga digunakan
sebagai alat propaganda untuk mengkampanyekan sesuatu yang terkait dengan
program-program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Musi Banyuasin.
Propaganda ini dapat dilihat dari teks-teks senjang yang ditampilkan pada
lomba-lomba senjang yang digagas oleh Pemkab, berikut kutipannya.
Pergi ke pasar meli mangga
Jangan lali meli belewah
Belike pule buah markisa
Buah buat es buah
Ubat haus dengen dahaga

Artinya :
Pergi ke pasar membeli mangga
Jangan lupa membeli belewah
Beli pula buah markisa
Buah buat es buah
Obat haus melepas dahaga
Kami dayi kabupaten Muba
Kota neman dapat adipura
Dengen program mengena
1 milyar satu desa
Dijamin bersih dan sejahtera
Artinya :
Kami dari kabupaten Muba
Kota sering dapat Adipura
Dengan program mengena
1 milyar satu desa
Dijamin bersih dan sejahtera
Senjang juga memiliki nilai sebagai sarana alat kontrol sosial dan politik.
Ini terlihat ketika senjang dituturkan pada acara yang dihadiri pejabat, baik
acara pemerintahan maupun acara kekeluargaan. Karena format penyampaian
senjang selalu didahului dengan permohonan izin dan maaf dan diakhiri pula
dengan permohonan pamit dan maaf, serta diselangi dengan musik dan tari
yang dilakukan pesenjang, hal ini menjadikan kontrol, kritik yang
disampaikan oleh pesenjang tersebut menjadi enak didengar dan tidak
membuat pihak yang dikontrol atau dikritik tersinggung. Senjang mengkritik
tetapi tidak menyakiti, mengontrol tetapi tidak menghujat pihak yang
dikritiknya.

6. Potret/ Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Penampilan Senjang dalam Acara Pernikahan
Dibawakan Satu Orang

Senjang Dibawakan oleh Dua Orang

Tarian Senjang Pada Saat musik Berbunyi

Perlombaan Senjang dalam Acara Festival Randik
7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Tradisi lisan senjang cukup sering ditampilkan dalam berbagai acara pada
masyarakat Musi Banyuasin. Tradisi senjang dapat dijumpai dan ditampilkan
pada acara-acara pernikahan maupun seremonial pemerintahan di Kabupaten
Musi Banyuasin yang menjadi satu cerminan atau upaya membangun citra diri
atau identitas seseorang yang berasal dari Musi Banyuasin. Dalam
perkembangannya, tradisi lisan senjang memiliki beberapa perubahan
mendasar yang tidak bisa dielakkan karena manusia sebagai makhluk sosial
juga mengalami berbagai perubahan dalam kehidupannya.
Perubahan terjadi pada musik pengiring senjang yang dahulunya
menggunakan alat musik tradisional. Saat ini alat musik tradisional sudah
tidak lagi digunakan. Kebanyakan seniman senjang lebih cenderung
menggunakan organ tunggal (keyboard) sebagai pengiring. Selain perubahan
musik pendukung, isi pantun senjang yang pada awalnya berupa nasihat,

sindiran, atau ungkapan perasaan, bergerak mengarah pada pujian dan
sanjungan. Walaupun demikian, senjang mampu mengikuti arus globalisasi
terbukti keberadaannya masih ada sampai saat ini. Senjang dikemas atau
digarap menjadi seni pertunjukan dengan tampilan baru, terlebih setelah
menggunakan keyboard.
Sejumlah usaha juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin
untuk mengangkat tradisi lisan senjang dengan cara menyelenggarakan
Festival Randik. Salah satu acara pokok dalam acara festival tersebut adalah
lomba senjang tingkat kecamatan se-Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat
juga memiliki andil besar dalam mengangkat kembali tradisi lisan senjang ke
permukaan. Dukungan masyarakat Musi Banyuasin terhadap tradisi lisan
senjang dapat dilihat dari seringnya tradisi lisan ini hadir dan ditanggap
masyarakat seperti dalam acara pernikahan dan beberapa festifal yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat(“Sambut Hari
Kartini, DWP Muba Gelar Lomba Senjang dan Melukis,” t.t.).
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Ketika tradisi lisan senjang dijadikan alat propaganda, maka kredibilitas
seni sebagai karya estetika sangat rendah, karena ia tidak lagi tunduk pada
kaidah-kaidah estetika, melainkan tunduk kepada siapa saja yang berani
membayar. Makna dan isi senjang hanya berupa pujian dan sanjungan belaka,
sehingga unsur nasihat cenderung minim disampaikan. Hal ini juga
disebabkan faktor penciptaan senjang yang sudah mulai bergeser. Jika zaman
dahulu penutur senjang biasanya menciptakan senjang secara spontan,

sehingga isi yang ingin disampaikan disesuaikan dengan suasana yang
dihadapinya, sekarang keahlian pesenjang seperti itu sudah sangat langkah.
Pesenjang biasanya menyiapkan senjang jauh hari sebelum tampil.
Bahkan, sering terjadi pesenjang menuturkan senjang dengan melihat teks
yang

telah

dipersiapkan,

terutama

pesenjang

muda.

Waktu

untuk

menampilkan kesenian senjang yang dahulu bisa dimainkan pada malam hari,
kini senjang sangat jarang ditampilkan pada malam hari terutama pada acaraacara pernikahan karena penampilan senjang pada malam hari sudah
tergantikan dengan acara musik modern, seperti organ tunggal.
Dari sisi bentuk senjang juga mengalami perubahan. Kalau dulu ada
aturan jika dalam senjang ada tahapan pembukaan, isi dan penutupan, kini
pesenjang tidak lagi patuh pada hal tersebut karena dibatasi dengan waktu
yang singkat ketika tampil dalam satu acara. Berbagai tantangan dan
perubahan tradisi lisan senjang yang terjadi seperti digambarkan di atas
ditenggarai penyebabnya adalah perkembangan zaman yang ditandai dengan
hadirnya peralatan-peralatan elektronik, kemudian akses, kemajuan ekonomi,
hingga kemajuan dalam bidang politik.
9. Demografi Kearifan Lokal
Tradisi lisan senjang masih sering digunakan dan ditampilkan dalam berbagai
acara pada masyarakat Musi Banyuasin. Beberapa daerah yang sering
menampilkan kesenian senjang ini adalah Kecamatan Sekayu, Kecamatan
Sungai Keruh, Kecamatan Babat Toman, dan Kecamatan Sanga Desa.

B. SASTRA TUTUR GURITAN
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Guritan
2. Definisi Tekstual
Secara bahasa guritan berasal dari kata gurit yang dalam bahasa besemah
berarti cerita atau kisah. Guritan juga berarti cerita lama.(Yelli & Parista, 2017)
Guritan adalah seni prosa lirik berbentuk cerita panjang yang ditembangkan.
Menurut Suhardi Mukmin (60 tahun) guritan merupakan sarana untuk
menyampaikan pesan. Isinya falsafah, ajaran moral, nasihat, aturan-aturan adat,
suara-suara hati nurani, sejarah, dan potret karakter manusia dan kisah-kisah
kepahlawanan (Wawancara tanggal 09 Juli 2019). Guritan; (bukan geguritan,
seperti dalam puisi Jawa) adalah salah satu jenis sastra lisan yang eksistensinya
ditampilkan dalam bentuk teater tutur. Guritan dituturkan secara monolog oleh
pencerita dengan menggunakan bahasa daerah. Guritan biasanya dituturkan
dalam acara-acara umum seperti syukuran panen, pesta pernikahan, pesta
khitanan. Penembangan guritan juga diselenggarakan ketika ada anggota
keluarga yang meninggal dunia sebagai penghibur bagi anggota keluarga yang
ditinggalkan. Penuturan guritan dilakukan usai maghrib hingga lewat tengah
malam.
Guritan terdiri dari dua jenis, yaitu guritan lama dan guritan baru. Guritan
lama berisi kisah-kisah masa silam dan peribahasa-peribahasa. Bahasa yang
digunakan dalam penuturan guritan lama adalah bahasa lama yang masyarakat
Besemah sekarang tidak paham. Lain hal dengan guritan baru, guritan baru

berisi kisah-kisah peristiwa selama zaman gerilya dan bahasa yang digunakan
pun dimengerti orang banyak. Di antara guritan yang terkenal adalah Keriye
Rumbang Ngempang Lematang dan Jagad Besemah. Apabila dibandingkan
dengan kesenian lain, guritan mirip pagelaran wayang kulit, namun tanpa alat
peraga.
3. Sejarah / Asal Usul Kearifan Lokal
Guritan tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat Besemah
pada abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20. Guritan pernah muncul
sebagai karya yang cukup populer. Guritan telah memukau masyarakat
Besemah dan menjadi seni yang cukup populer pada masanya. Guritan tumbuh
subur dan tersebar di wilayah Besemah pada masa Besemah Libagh (Besemah
Lebar)(Nurhalimah, 2019) menjadi bagian dari Kesultanan Palembang pada
abad XVII.(Arios, 2017) Hal ini berarti guritan tumbuh dan berkembang pada
masa penjajahan Belanda.
Apabila dikaji secara semiotika, guritan adalah tanda dan orang yang
hidup di bumi dapat bermakna (petanda) para pejuang, para hulubalang, dan
masyarakat Besemah yang hidup prihatin, sedangkan orang yang hidup di
surga bermakna orang Belanda yang hidup enak tak ubahnya seperti orang
yang hidup di surga. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa guritan
tumbuh dan berkembang pada masa Penjajahan Belanda – Awal Kemerdekaan.
Suhardi

Mukmin

(60

tahun)

menerangkan

bahwa

pada

masa

pemerintahan Orde Baru, kondisi tradisi lisan Besemah masih terpuruk karena
Pagar Alam sebagai pusat kebudayaan Besemah ketika itu masih menjadi

bagian dari Kabupaten Lahat (dalam wawancara tanggal 09 Juli 2019).
Keterangan ini diperoleh dari Ketua Lembaga Adat Besemah yaitu Akhmad
Amran. Setelah Pagar Alam menjadi kota otonom berdasarkan Undang-undang
RI No. 8 Tahun 2001, 12 Juni 2001, kesadaran untuk melestarikan tradisi lisan
itu muncul kembali.
Pada saat Pagar Alam masih berstatus kecamatan, kegiatan budaya
dipusatkan di Lahat sebagai ibu kota Kabupaten Lahat yang mewadahi
berbagai kegiatan budaya pada kecamatan lain, termasuk Kecamatan Pagar
Alam. Akan tetapi, ketika Pagar Alam sudah menjadi Pemerintah Kota Pagar
Alam yang terpisah dari Kabupaten Lahat, maka Pagar Alam bukan saja
menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan Besemah.
Sebagai daerah pemekaran, Kota Pagar Alam bukan saja berusaha
mengembangkan identitasnya sebagai daerah baru, tetapi juga berusaha
menggali atau mengembangkan identitasnya yang sudah ada seperti guritan.
4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal Guritan
Penuturan guritan memakan waktu yang cukup panjang, dimulai setelah
maghrib sampai melewati tengah malam. Guritan dituturkan secara monolog
oleh seorang penutur dalam bahasa Besemah dengan irama tertentu dan
memakai alat yang disebut sambang (gerigik). Sambang tersebut dililit dengan
kain dan ditopangkan di bawah dagu. Tangan kanan penggurit memegang
pertengahan sambang atau agak ke bawah, dan tangan kiri diletakkannya di
atas sambang, kemudian keningnya diletakkan di atas tangan kiri tersebut.
Untuk menuturkan sastra lisan guritan dengan baik diperlukan nafas panjang,

penghayatan, dan kemampuan teknis yang mencakup kelancaran bertutur,
vokal, ekspresi, dan intonasi serta ingatan yang tajam.
Penutur guritan tidak memandang penonton dan memejamkan mata
ketika menuturkan cerita.(Firduansyah, Rohidi, & Utomo, 2016) Penutur
guritan adalah orang Besemah yang mempunyai pekerjaan utama sebagai
petani. Sebagian mereka adalah ekabahasawan bahasa Besemah dan sebagian
lagi dwibahasawan bahasa Besemah dan bahasa Indonesia. Penuturnya selalu
laki-laki yang biasanya berumur 50-an tahun ke atas.
Penonton guritan biasanya tidak duduk di atas kursi, tetapi duduk bersila
di lantai yang beralaskan tikar (Siswanto, 2017). Mereka ada yang duduk, ada
yang tidur-tiduran, dan ada pula yang benar-benar tidur. Apabila ada penonton
yang tertidur karena sudah larut malam, biasanya penutur menjagakannya
dengan meninggikan suara penuturan yang ditandai dengan ucapan ui.
Penonton yang menyaksikan guritan pada masa lalu terbatas pada orang-orang
tua dan para pemuda. Sekarang ini, penonton guritan tidak dibatasi oleh usia
dan jenis kelamin. Anak-anak, muda, dewasa, maupun perempuan boleh
menonton guritan. Namun demikian, berdasarkan adat Besemah kaum
perempuan biasanya tidak berbaur dengan laki-laki, tetapi mendengarkan di
ruang tengah rumah tempat penuturan guritan.
Sastra tutur guritan dalam penyajiannya memiliki ciri khas yang
mempunyai kekuatan guritannya terletak pada penghayatan si penutur terhadap
ruh yang mampu menghadirkan suasana magis. Ciri khas lainnya juga terdapat
pada suara si penutur yang begitu syahdu ketika menggunakan properti

sambang atau gerigik yang dapat menghasilkan vibrasi pada suara
penutur(Syarif & Susanti, 2018).
Dalam isi cerita atau naskahnya juga menceritakan sejarah kepahlawanan,
ajaran moral, nasihat-nasihat, aturan-aturan adat, suara-suara nurani, dan potret
tentang karakter manusia. Adapun di dalam sebuah pertunjukan penyajian
sastra tutur guritan, peneliti menjelaskan bentuk penyajian dalam pertunjukan
sastra tutur guritan yaitu sebagai berikut:
a) Sebelum guritan ditampilkan, terlebih dahulu diawali dengan segala bentuk
persiapan dan perlengkapan yaitu dengan mempersiapkan naskah atau isi
cerita apa yang akan disampaikan serta busana dan rias yang akan
digunakan lalu mempersiapkan properti, alat musik dan mengatur tata
panggung yang berhubungan dengan tema yang akan dibawakan pada
sastra tutur guritan. Sebelumnya tidak ada ritual-ritual khusus yang
dilakukan, hanya membaca do‟a saja terlebih dahulu dan seperti biasa pada
umumnya penggurit mempersiapkan diri dan mempersiapkan suara dalam
mengolah vocal dengan baik untuk tampil didepan penonton. Dalam
pertunjukan guritan ini tidak adanya unsur-unsur pendukung lainnya
seperti gerak, dan pola lantai.
b) Setelah semua persiapan dan perlengkapan sudah digunakan dan disiapkan,
barulah penggurit mulai memasuki tempat pertunjukan atau panggung
dengan membawa properti yaitu sambang atau gerigik dan alat musik lain
yang akan digunakan. Setelah itu mulailah penggurit bertutur dengan
khusyuk sambil memejamkan mata, sehingga mampu menghadirkan

suasana magis. Pada bagian inilah terlihat inti dari pertunjukannya, bahwa
ketika penggurit sudah mulai bertutur maka banyak nilai-nilai estetik yang
ada seperti yang terdapat pada isi cerita yang disampaikan oleh penggurit,
mengenai kisah para perjuangan pahlawan, ajaran moral, nasihat, aturanaturan adat, dan potret tentang karakter manusia yang memiliki bentuk
keindahan. Nilai estetik lainnya yaitu terdapat pada properti yang dipakai
oleh penggurit yaitu merupakan sambang atau gerigik yang mampu
membantu penekanan suara menjadi lebih jelas dan mampu menghasilkan
vibrasi sehingga lebih indah untuk didengar.
c) Setelah semua pertunjukannya selesai, penggurit pun keluar dari area
pertunjukan seperti biasa dan semua anggota yang membantu dalam
pertunjukan guritan pun bergegas merapikan kembali perlengkapan yang
digunakan pada pertunjukan sastra tutur guritan tersebut.
d) Dalam sebuah struktur penyajian guritan ini dijelaskan bahwa terdapat
unsur naskah didalam bentuk penyajiannya. Sebuah pertunjukan guritan
memang tidak menggunakan naskah secara tertulis. Tetapi setelah
mengalami perkembangan barulah setiap naskah cerita tersebut dibukukan
secara tertulis.
e) musik pengiring guritan dahulu belum ada musik pengiringnya, akan tetapi
setelah mengalami perkembangan dan revitalisasi barulah seniman-seniman
daerah menambahkan instrumen tersebut dengan melantunkannya sehingga
menyerupai alunan musik batang hari. Biasanya iringan musik ini
digunakan atau dimainkan pada saat penampilan penutur sudah berada di

atas panggung. Sambil bertutur, penutur memegang properti yaitu sebuah
gerigik yang merupakan alat bantu dalam mengolah suara si penutur.
f) Tata rias dan busana dalam suatu pertunjukan sangatlah penting dan utama.
Karena kedua unsur tersebut memiliki satu kesatuan yang saling
mendukung. Didalam guritan, penutur tidak terlalu menggunakan riasan
wajah yang begitu formal. Tergantung dengan keadaan atau suasana
pertunjukan. Busana atau kostum juga yang sopan, pantas, nyaman untuk
dipakai dan sesuai dengan keadaan atau suasana agar menarik untuk dilihat.
g) Tempat pertunjukan guritan, sebelum mengalami revitalisasi atau
perkembangan biasanya dipertunjukan di halaman rumah penduduk
desa/dusun pada malam hari. Akan tetapi setelah mengikuti zaman,
pertunjukan sastra tutur guritan ini sering dipertunjukan pada saat acara
adat pernikahan, bahkan mengikuti festival daerah dan perlombaan.
h) Penonton pada sastra tutur guritan terdapat penonton yang berasal dari
masyarakat sekitar dusun. Ada juga penonton yang berdatangan dari dusundusun lainnya. Biasanya penggurit juga mengajak penonton untuk bersahut
pantun. Pada pertunjukan sastra tutur guritan mempunyai unsur-unsur atau
susunan penyajian pertunjukan yang sedehana, namun tetap mempunyai
unsur ciri khas yang tidak boleh dilupakan bahkan ditinggalkan. Oleh
karenanya tidak jarang hampir kebanyakan masyarakat Besemah di Kota
Pagar Alam hanya sebagian orang saja yang bisa menuturkan sastra tutur
guritan tersebut, dan tidak banyak orang yang dapat menyampaikan guritan

apalagi orang yang mencapai taraf ahli, karena ini dibutuhkan kemampuan
teknis dan ingatan yang kuat.
5.

Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal Guritan Nilai-nilai moral yang

dapat dipetik dari pertunjukan guritan berupa ajaran moral, nasihat, aturanaturan adat, dan potret tentang karakter manusia. Selain dapat menghibur
penonton, guritan yang berisikan sejarah juga dapat mencerdaskan para
penonton. Melalui penuturnya, guritan menunjukkan seluk beluk sebuah
negeri. Isi dari guritan yang menggambarkan tentang sejarah perjuangan,
sanjungan kepada pahlawan, legenda, kisah hidup seseorang, atau cerita rakyat
yang diguritkan atau dibawakan dalam bentuk nyanyian, dapat memberikan
pengetahuan dan wawasan kepada para pendengar. Karena dinyanyikan, ceritacerita tersebut menjadi menarik untuk didengar.
Guritan mampu menghadirkan kembali kenang-kenangan masa lampau
jagat Besemah atau tempat lain yang sudah samar-samar atau bagi kebanyakan
orang telah hilang sama sekali. Bagi penontonnya guritan memiliki daya pikat
tersendiri lantaran serius mengikuti perkembangan cerita yang dikutipkan
melalui guritan, penonton dapat menangis, gemas, tertawa, dan bahkan
menjadi emosional.
Guritan juga memiliki fungsi sebagai media pendidikan dan perekat
solidaritas. Sebagai media pendidikan guritan berfungsi sesuai dengan tema
guritan, misalnya tema “perbuatan baik akan berbalas kebaikan, sementara
perbuatan buruk akan berbalas keburukan”. Dalam proses pengulasan dan
penyampaian tema tersebut, maka akan didapat sebuah pengajaran yang dapat

mendidik penonton. Guritan dapat berperan sebagai perekat solidaritas
antarwarga dengan adanya kesamaan profesi, kelas sosial, bahasa, dan
kesamaan budaya yang disatukan oleh budaya agraris sebagai petani.
6. Potret/Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Ilustrasi Posisi Penggurit pada Masa Lalu

Penggurit Ajim,
93 tahun

Penutur Guritan sedang Menuturkan Guritan “Kriye Rumbang Ngempang
Lematang”

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Keberadaan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berkembang begitu pesat
tidak mengancam keberadaan guritan, namun sebaliknya justru memberikan
peluang bagi perkembangan guritan. Suhardi (60 tahun) dalam wawancara 09
Juli 2019, menjelaskan penelitiannya terdahulu bahwa Pemerintah Kota Pagar
Alam pernah mengadakan festival guritan yang disponsori oleh Bank Sumsel.
Pemenang lomba guritan dalam festival tersebut sering mengikuti festival
tradisi lisan yang diadakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Sastra tutur guritan mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga
masih sering digunakan dan ditampilkan di berbagai acara. Pertunjukkan
guritan pun mengalami perubahan, adapun perubahan-perubahan yang terjadi
dalam sastra tutur guritan adalah sebagai berikut:
a) Segi penutur: dari penutur tunggal menjadi dapat dituturkan oleh dua
orang atau lebih.
b) Segi isi: dari istana sentris yang berisi sejarah kesaktian tokoh tertentu
yang imajinasi menjadi peristiwa kekinian.
c) Segi waktu: dari dituturkan hanya pada malam hari menjadi fleksibel.
d) Segi durasi: dari semalam suntuk menjadi sesuai dengan kebutuhan atau
waktu yang disediakan.
e) Segi properti: dari sambang (gerigik) ke pengeras suara atau gitar.
f) Segi finansial: dari rokok atau kudapan seadanya menjadi adanya saweran
kepada penggurit di samping honor dari penyelenggara hajatan.
g) Segi teks: dari teks lisan ke sebagian teks tertulis.

h) Segi tempat: dari lesehan di atas tikar menjadi duduk di atas kursi.
i) Segi kondisi penggurit: dari memejamkan mata menjadi menatap ke
audiens.
j) Posisi penggurit: dari duduk bersila bertopang sambang menjadi bervariasi
duduk bersila, duduk di kursi, atau berdiri.
k) Segi penceritaan: dari dituturkan berdasarkan episode cerita yang dihafal
penggurit menjadi ke penuturan cerita secara spontan sesuai dengan situasi
dan kondisi.
l) Segi kostum: dari pakaian biasa atau sehari-hari menjadi pakaian khas,
memakai tanjak (ikat kepala) dan rumpak (balutan kain sarung setengah
tiang di pinggang).
m) Segi bahasa: dari sebagian bahasa Besemah lama ke bahasa Besemah
sehari-hari.
n) Segi fungsi: dari fungsi sosial meluas ke fungsi politis.
Pada masa lalu guritan dituturkan pada malam hari di rumah keluarga
yang sedang ditimpa kematian. Selain itu dituturkan juga pada saat orang
sedang beristirahat bekerja di sawah dan di ladang. Sekarang ini guritan hanya
dituturkan pada saat penggurit diundang penyelenggara acara untuk mengisi
acara seperti resepsi pernikahan, khitanan, dan tasyakuran. Guritan terkadang
juga dipertunjukkan di panggung-panggung politik untuk mendukung yang
berkampanye atau pun untuk mendukung program pemerintah.
Guritan sering pula dituturkan pada suatu acara di lingkungan
pemerintahan, seperti peresmian gedung, pembukaan lomba, atau upacara pisah

sambut. Guritan juga dipakai untuk para pejabat mempromosikan budaya
daerah setempat. Kadang-kadang penggurit diundang untuk menuturkan
guritan di luar daerah Besemah oleh komunitas masyarakat Besemah seperti di
Palembang. Guritan pun sering ditampilkan di beberapa acara nasional dan
internasional dalam rangka memperkenalkan budaya asli Besemah khususnya,
dan budaya Provinsi Sumatera Selatan serta Indonesia umumnya. Febri alLintani (ketua Dewan Kesenian Palembang) menuturkan bahwa ia pernah
mewakili Indonesia untuk tampil dalam festifal budaya di Bokor Malasya
dengan menampilkan guritan dalam orkes rejung Besemah. (wawancara
tanggal 17 Juli 2019)
Dalam kiprah mempertahankan tradisi lisan Besemah, salah seorang
seniman guritan bernama Arman Idris mendapat mandat berupa surat
keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam untuk
mensosialisasikan tradisi lisan guritan ke sekolah-sekolah yang berada di Kota
Pagar Alam. Arman Idris sudah membina 33 sekolah, termasuk 2 (dua)
perguruan tinggi, yaitu STKIP Muhammadiyah dan STIE Lembah Dempo
yang ada di Kota Pagar Alam. Dalam hal ini tampak adanya negosiasi politik
dan kebudayaan antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan para seniman,
terutama penutur guritan.
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Sebagai suatu tradisi yang hidup dalam masyarakat yang senantiasa
berkembang, guritan memang harus mengikuti gerak perubahan zaman. Jika
tidak, maka guritan akan terancam mati atau bahkan akan punah. Sebagai

negoisasi terhadap pesatnya perkembangan masyarakat Besemah, maka isi
guritan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan khalayaknya. Oleh sebab
itu, isi guritan yang berupa istana sentris dan khayali berubah isinya menjadi
sejarah perjuangan masyarakat Besemah mempertahankan kemerdekaan atau
berubah menjadi peristiwa kehidupan sehari-hari masyarakat Besemah. Dengan
demikian, guritan akan tetap bertahan hidup selama penggurit dapat berinovasi
sesuai tuntunannya.
Tantangan dalam pelestarian tradisi lisan guritan berikutnya adalah
minimnya minat pemuda-pemudi untuk melestarikan budaya tutur guritan, hal
ini dapat berdampak pada regenerasi dari tradisi lisan itu sendiri. Pemudapemudi cenderung lebih tertarik dengan lagu-lagu pop modern dibandingkan
dengan sastra tutur guritan. Maka dari itu, masyarakat dan kalangan pendidik
harus turut berperan secara masif dalam melestarikan tradisi lisan guritan agar
tetap menjadi warisan budaya yang digunakan masyarakat.
9. Demografi Kearifan Lokal
Sastra tutur guritan masih berkembang di daerah Kota Pagar Alam, Kabupaten
Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

C. TADUT
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Tadut
2. Definisi Tekstual
Tadut berasal dari bahasa Arab tahadut yang artinya penyampaian dan
menghafal perulang-ulang.(Yani, 2017). Kalau kata kuncinya berulang-ulang

mungkin berasal dari akar kata „adad yang kemudian mendapat tambahan
huruf ta‟ di awal dan penggandaan huruf pada „ain fi‟ilnya ( تع ّددا- يتع ّدد-)تع ّدد
mengikuti wazan

(تفعال
ّ - تفعل – يتفعّل
ّ ). Dengan demikian malka arti ta‟adud,

adalah berbilang atau banyak bilangannya, bukan sekali atau dua kali. Tadut
adalah jenis puisi yang digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam
ketika agama Islam baru masuk di tanah Besemah secara efektif. Dikatakan
secara efektif, karena jauh sebelumnya agama Islam sudah dikenal di Besemah.
Namun ajaran agama Islam yang dikenal sejak zaman purba (malahan sampai
masa pra kesultanan Palembang) di Besemah itu belum diikuti dengan syariat
seperti yang diajarkan Nabi Besar Muhammad Saw.
Masyarakat Besemah (terutama generasi tua) memaparkan bahwa sejak
zaman dahulu (Purba) orang Besemah adalah penganut agama Islam. Mereka
menyebutnya igame Selam Nabi Ibrahim. Adanya istilah peturat yang berarti
petunjuk atau dalam bahasa Besemah disebut pengajaran. Istilah Turat juga
dapat diidentikkan Toret, Taurat atau Tawarikh, yaitu nama kitab yang
diwahyukan kepada Nabi Musa A.S.
Tadut lebih mengarah pada pengajaran agama Islam menurut syariat Nabi
Muhammad Saw. Suhardi (60 tahun) menerangkan makna dari tadut adalah
penyampaian ajaran agama Islam yang dilakukan dengan berlagu, berlagu
maksudnya dengan nada khas Besemah (wawancara tanggal 09 Juli 2019).
3. Sejarah / Asal Usul Kearifan Lokal
Keberadaan tadut sudah ada di masyarakat Besemah dan menjadi budaya
nenek moyang turun temurun. Bahkan tadut selalu didendangkan oleh orang

tua untuk para remaja dalam keseharian mereka. Menurut Suhardi (60 tahun)
sejarah tadut bisa dikorelasikan dengan masuknya Islam di daerah Besemah,
meskipun sebenarnya eksistensi tadut sudah ada sebelum datangnya Islam di
daerah Besemah.
Setelah melalui proses yang cukup lama terkait masuknya Islam di
Besemah, pada tahun 1914 salah seorang fungsionaris Sarekat Islam (SI)
bernama Raden Gunawan menyebarkan agama Islam di daerah Besemah. Pada
tahun tersebut, masyarakat Besemah mengucapkan dua kalimat syahadat
(syahadatain) secara massal yang dipimpin langsung oleh Raden Gunawan.
Sejak tahun 1914 Islam menjadi agama resmi masyarakat Besemah. Hal ini
ditandai dengan mulai dibangunnya langgar dan mushala sebagai tempat
ibadah dan pengajaran agama Islam.
Salah satu cara efektif pengenalan ajaran-ajaran agama Islam ke masyarakat
Besemah dalah melalui metode tadut. Pengenalan ajaran Islam, baik tauhid
dan sebagainya, melalui tadut ini diperkenalkan pertama kali oleh Masagus
(cicit dari Syeikh Nur al-Qadim al-Bahar al-Din). Larik-larik tadut yang kering
dari ajaran Islam mulai diganti dengan larik-larik yang mengandung ajaran
Islam. slam masuk ke wilayah Besemah pada tahun 1650 atau sekitar abad ke17 M yang disebarkan oleh Shaykh Nur al-Qadīm Al-Bahar al-dīn, lebih
dikenal dengan nama Puyang Awak. Shaykh Nur al-Qadīm Al-Bahar al-Dīn
adalah keturunan Syarif Hidayatullah, Falatehan Sunan Gunung Jati, melalui
silsilah putri suluh Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu
Agung Empu Eyang Dade Abang. Shaykh Nur al-Qadīm Al-Bahar al-Dīn kecil,
beserta ketiga adiknya dididik dengan akidah Islam dan akhlaqul karimah oleh
orang tuanya di Istana Plang Kedidai yang terletak di tepi Tanjung Lematang.
Puyang Awak menyebarkan Islam dengan cara mengajarkan soal fondasi
keimanan, yakni tentang tauhid. Metode yang digunakannya dalam penyebaran

Islam, tidak dengan cara frontal, akan tetapi penanaman dan penerapan nilainilai ajaran Islam dalam keseharian dengan mempergunakan kultur masyarakat
setempat. Sehingga masyarakat Besemah yang dulunya dikenal sebagai
masyarakat yang liar, lambat laun menjadi masyarakat yang damai dan
menghargai sesama. Bahkan ada pernyataan yang sempat dilontarkan oleh
Puyang awak kepada masyarakat Besemah yaitu sape saje yang ngucapke due
kalimat syahadat cucungku gale. (Yani, 2017).
4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal
Tradisi lisan tadut disampaikan oleh seorang muballigh yang dipanggil
guru atau kiayi. Kesenian tadut ini memiliki kelompok yang disebut kelompok
bepu‟um. Bepu‟um adalah sebuah kelompok pengajian tradisional yang ada di
masyarakat Pagar Alam, kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah Majelis
Taklim. Kelompok bepu‟um ini biasanya berkumpul satu minggu sekali di
rumah warga yang bersedia untuk bertadut, selain itu juga kesenian tadut
disajikan di rumah warga yang terkena Musibah kematian. Sedangkan waktu
pelaksanaan kesenian tadut dilaksanakan pada malam hari. Peserta yang
mengikuti bepu‟um adalah orang-orang yang sudah berusia dewasa, walaupun
tak jarang anak-anak pun ikut, baik laki-laki maupun perempuan.
Adapun cara dan langkah-langkah betadut atau menyampaikan tadut oleh
guru atau kiayi, pertama diawali dengan suara guru yang menuturkan materi tadut,
lalu diikuti oleh peserta bepu‟um. Setelah itu para kelompok bepu‟um mengikuti
atau menirukan apa yang telah di contohkan oleh guru betadut secara bersamasama. Kemudian jika jama‟ah bepu‟um sudah hafal, memahami materi, serta
mengamalkan materi yang di berikan kiayi, barulah kiayi memberikan materi baru

yang di minta oleh kelompok bepu‟um. Kiayi biasanya mengakhiri tadut dengan
dua kalimat syahadat bersama-sama jama‟ah bepu‟um.
Tadut sendiri disampaikan dalam bentuk syair atau pantun yang berisikan
ajaran agama Islam, seperti sifat 13 dan sifat 20, rukun Iman dan rukun Islam,
wasiat, nasihat agar orang selalu ingat kepada Allah Swt, ingat mati dan tetap taat
menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangan Allah. Berikut
merupakan contoh teks tadut dalam bahasa Besemah.
Anak ghuse ngentak-ngentak
Mati ditinggal li deghian
Jangan dikighe nyawe gi besaq
Janji Tuhan belum keghahuan
Artinya:
Anak rusa merentak-rentak
Mati ditimpa oleh durian
Jangan dikira umur masih panjang
Ajal dari Tuhan tidak dapat diperkirakan

5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal Tadut
Tadut dahulunya berfungsi untuk menyebarkan agama Islam di Besemah,
yang isinya berupa pesan moral, nilai-nilai religius dengan menggunakan
dialek Besemah. Sekarang ini tadut beralih fungsi sebagai hiburan semata bagi
masyarakat Besemah yang banyak mengandung pesan moral. Pesan moral
merupakan suatu nasehat, amanah, yang berhubungan dengan perilaku manusia
yaitu baik dan buruk. Maksud dari perbuatan baik dalam pesan moral kesenian
tadut ini merupakan perintah Allah, Ridho Allah dan kemudian akan diberi

balasan pahala. Sedangkan perbuatan buruk merupakan larangan Allah yang
kemudian nantinya akan dibalas dengan siksa.
Tadut mengandung nilai-nilai religius agama Islam berupa nilai-nilai
keimanan. Melalui tradisi lisan tadut, masyarakat Besemah dapat mengambil
pengajaran serta meningkatkan keimanan mereka dalam hal beribadah dan
berakhlak yang memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat
Besemah, hal ini merupakan salah satu nilai kearifan lokal yang harus
dilestarikan dalam masyarakat Besemah.
6. Potret/Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Penutur Tadut Sedang
Menuturkan Tadut

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Tradisi lisan tadut masih tetap dilestarikan oleh para tokoh adat dan
budaya Besemah. Di daerah-daerah yang ada di Pagar Alam masih
melestarikan betadut dalam kelompok-kelompok majelis taklim. Sebagaimana
disampaikan Suhardi selaku akademisi yang menggeluti sastra tutur daerah
Besemah (dalam wawancara 09 Juli 2019), bahwa eksistensi tadut di daerah
Besemah masih ada, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok tadut
yang di koordinir oleh para orang tua (sesepuh) di daerah Pagar Alam.

Namun Suhardi (60 tahun) menerangkan bahwa tradisi lisan tadut di
masyarakat Besemah mengalami penurunan. Faktor yang melatarbelakangi
penurunan ini adalah karena tadut telah digantikan oleh ceramah atau cawisancawisan, maka dari itu eksistensi tadut di dalam masyarakat Besemah
mengalami penurunan. Tradisi lisan tadut jika tidak ada yang berupaya untuk
melestarikan, maka tradisi tersebut akan tergerus oleh perkembangan zaman,
padahal menyampaikan pesan nasihat melalui budaya lisan tadut akan lebih
mudah diterima oleh masyarakat Besemah karena bersentuhan langsung
dengan budaya masyarakat.
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Pelaksanaan pendidikan di lingkungan masyarakat Besemah mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat Besemah yang polanya merujuk pada perubahan global.
Demikian pula perkembangan dibidang seni tradisi khususnya kesenian tadut pada
masyarakat Besemah di Pagar Alam saat ini cenderung ditinggalkan oleh
masyarakat Besemah. Saat ini anak-anak dan para remaja di masyarakat Besemah
lebih senang belajar musik barat ketimbang mempelajari seni tradisi daerah
mereka sendiri, yaitu tadut.
Minimnya kepedulian masyarakat Besemah akan tradisi lisan tadut
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengenalan dan pemahaman
tentang tadut sejak dini, kurangnya ketersediaan dan minimnya tenaga ahli, dan
remaja sekarang menganggap tradisi lisan tadut tidak mengikuti perkembangan
zaman. Hal ini juga dapat mempengaruhi akhlak serta jati diri masyarakat
Besemah itu sendiri terhadap kesenian tradisi khusunya kesenian tadut. Kondisi

inilah yang harus di cegah agar tidak terus berlanjut, sehingga kesenian tradisi
tidak punah khususnya kesenian tadut. Maka dari itu penanaman nilai-nilai
kearifan lokal pada masyarakat Besemah dapat dimulai sejak dini.

9.

Demografi Kearifan Lokal Tadut
Daerah-daerah yang masih melestarikan tradisi lisan tadut adalah Kelurahan
Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Desa Tebat
Gunung, Kecamatan Dempo Selatan, Desa Jambat Balo, Kecamatan Pagar
Alam Selatan, dan Desa Pamang Salak, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat.

D. JELIHEMAN
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Jeliheman
2. Definisi Tekstual
Jeliheman yang merupakan cerita tutur adalah nama seseorang yang dijadikan
judul dalam cerita jeliheman, yaitu Bujang Jelihem. Saudi Berlian (56 tahun)
dalam wawancara tanggal 11 Juli 2019 menjelaskan bahwa, nama jeliheman
dapat dinobatkan sebagai judul cerita karena isi dari cerita tutur tersebut
banyak menceritakan tentang seorang tokoh bernama Jelihem, baik dari segi
karakter, watak, maupun dari segi kehidupannya.
3. Sejarah / Asal Usul Kearifan Lokal Jeliheman
Jeliheman adalah nama seorang tokoh dari sebuah cerita (sebagian
menganggapnya mitos) seorang tokoh karismatik dari kayangan yang
memiliki wajah tampan, sakti mandraguna, berperilaku sopan santun, bertutur
kata lemah lembut dan senantiasa membela kebenaran. Bujang jelihem

diyakini sebagai titisan dewa yang diutus kebumi. Jelliheman pertama kali
diketahui di daerah Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.

4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal
Cerita tutur Bujang Jeliheman sangat terkenal dimasyarakat Ogan.
Cerita tutur Jeliheman dituturkan dalam tradisi lisan dengan menggunakan
bahasa berirama (prosa liris). Alat yang digunakan oleh penutur dalam
penyampaian cerita adalah ayakan padi. Fungsi ayakan padi adalah sebagai
alat untuk pengingat, maksudnya alat tersebut digunakan saat penuturan
jeliheman dengan cara memandangi lubang-lubang pada ayakan padi tersebut.
Lubang-lubang ayakan itu berfungsi untuk mengingat alur cerita dari adegan
ke adegan , sehingga menjadi pemersatu cerita. Selain itu juga berfungsi untuk
„obat lelah‟, maksudnya dengan memandangi lubang-lubang ayakan tersebut
penutur tidak lekas lelah, mengingat biasanya saat jeliheman berlangsung
hingga berjam-jam lamanya.
Penutur jeliheman biasanya laki-laki berusia kira-kira 40 tahun ke atas.
Umumnya cerita ini diceritakan saat usai panen, namun sering juga
ditampilkan untuk mengisi acara-acara perlombaan, acara-acara di sekolahan
dan ditampilkan pasca acara pernikahan. Kostum yang digunakan penutur
tidak ditentukan secara aturan penuturan jeliheman. Biasannya penutur
menggunakan peci (kopiah) atau tanjak.
5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal

Nilai-nilai moral yang terkandung dari cerita tutur Bujang Jeliheman berupa
ajara-ajaran kebaikan, nasehat, dan pelajaran kehidupan. Menurut Saudi (56
tahun), cerita tutur Bujang Jeliheman ini memberikan banyak pesan moral
kepada audiens. Pesan moral yang didapat dari cerita tutur tersebut
diantaranya, jangan menjadi orang yang sombong, jadilah orang yang rendah
hati karena apabila merasa hebat, nanti akan bertemu dengan yang lebih hebat.
Selanjutnya pesan moral yang dikandung adalah menyerukan untuk tidak
mengganggu orang lain (wawancara tanggal 11 Juli 2019).
6. Potret/ Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Penutur sedang menuturkan cerita tutur Jeliheman

Penutur Jeliheman dalam acara Penutupan Porseni

Ayakan Padi yang Digunakan pada saat Penuturan Jeliheman

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Perkembangan zaman membawa perubahan konsep hidup menyebabkan
tradisi cerita tutur jeliheman mendekati kepunahan, salah satu bukti nyata
dimana penampilan jeliheman jarang tampil dimasyarakat dan terbatasnya
sarana dilingkungan publik untuk menampilkan seni tutur jeliheman.
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Eksistensi Jeliheman mulai tergerus ditengah ramainya musik dan kesenian
modern yang dipandang lebih kekinian. Selain itu pewarisan sastra tutur ini

juga sulit. Sedikit sekali generasi muda yang mau mempelajari sastra tutur
jeliheman ini.
9. Demografi Kearifan Lokal
Jeliheman saat ini masih berkembang di daerah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu di
desa Muara Penimbung, Kecamatan Indralaya.

E. DULMULUK
1. Nama Kearifan Lokal
Dulmuluk
2. Definisi Tekstual
Dulmuluk merupakan salah satu jenis kesenian teater atau seni peran.
Dalam pengertian umum, kata teater diartikan sebagai segala hal yang
dipertunjukkan di depan orang banyak. Adapun secara makna sederhana, teater
adalah pertunjukkan lakon (jenis cerita) yang dimainkan di atas pentas dan
disaksikan oleh penonton.
Dulmuluk awalnya dari nama Abdul Muluk, akhirnya lebih dikenal
dengan sebutan “Dul Muluk” sebagaimana yang dikenal saat ini. Seperti halnya
teater daerah lain, Dulmuluk adalah salah satu teater daerah yang hidup dan
cukup dikenal oleh masyarakat yang berada dalam wilayah Sumatera Selatan.
3. Sejarah/ Asal Usul Kearifan Lokal
Dulmuluk merupakan salah satu seni tradisional di Sumatera Selatan.
Teater Abdul Muluk pertama kali terinspirasi dari seorang pedagang keturunan
arab yang bernama Wan Bakar. Dia datang ke Palembang pada abad ke-20 lalu

menggelar pembacaan kisah petualangan Abdul Muluk Jauhari, anak Sultan
Abdul Hamid Syah yang bertakhta di negeri Berbari, di sekitar rumahnya di
Tangga Takat, 16 Ulu. Acara tersebut menarik minat masyarakat sehingga
datang berkerumun.
Sejak itu, Wan Bakar sering diundang untuk membacakan kisah-kisah
tentang Abdul Muluk pada berbagai perhelatan, seperti acara perkawinan,
khitanan, atau syukuran saat pertama mencukur rambut bayi. Bersama muridmuridnya, antara lain Kamaludin dan Pasirah Nuhasan, Wan Bakar
memasukkan unsur musik gambus dan terbangan (sejenis musik rebana)
sebagai pengiring. Bentuk pertunjukan pun diperkaya. Jika semula Wan Bakar
menjadi wakil semua tokoh, kemudian para muridnya dilibatkan membaca
sesuai tokoh perannya, Wan Bakar menyebarkan syair Dul Muluk dari lisan ke
lisan kepada satu per satu masyarakat atau para sahabatnya yang datang dan
bertamu ke rumahnya.
Pada tahun 1919, tercatat pertama kali pembacaan teks dibawakan dalam
bentuk dialog disertai gerak tubuh sesuai peran masing-masing. Pertunjukan
pun dilakukan di lapangan terbuka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya
tercetuslah ide dari para pencinta Syair Dul Muluk untuk menjadikan syair
tersebut suatu pertunjukan atau pergelaran. Pergelaran pertama kali Dul Muluk
pun terlaksana pada 1910 hingga tahun 1930 di mana dalam gelaran tersebut
bentuk teater Dul Muluk masih mempertahankan keasliannya. Dalam
perkembangan berikutnya, pelaku peran dilengkapi kostum khusus, tata rias,
dan properti pertunjukan seadanya.

Perangkat musik pegelaran Dulmuluk ditambah biola, gendang, tetawak
(gong), dan jidur alias gendang ukuran besar. Pertunjukkan Dulmuluk sempat
berada di puncak kejayaannya pada era 1960-an dan 1970-an. Pada saat itu ada
puluhan grup teater tradisi Dulmuluk. Di beberapa tempat teater tradisi ini
dikenal juga sebagai pertunjukan Johori. Istilah Johori berasal dari nama
belakang tokoh utamanya, yang bernama lengkap Abdul Muluk Jauhari.
Sebagaimana disampaikan di awal, Dulmuluk dibawakan oleh Wan Bakar.
Sebagai seorang pedagang, Wan Bakar membawa banyak barang dagangan.
Selain barang dagangan, ia juga membawa kitab-kitab bacaan yang berisikan
baik dalam bentuk syair maupun hikayat. Dari berbagai syair inilah muncul
syair Dulmuluk. Awalnya syair ini hanya berupa oleh-oleh yang dihadiakan
kepada teman-temanya di Palembang. Syair ini ditulis dengan huruf Melayu
yang kemudian dikenal dengan huruf Arab Gundul.
4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal
Pementasan Dulmuluk diawali dari pembacaan syair yang juga disebut
teater mula atau teater tutur. Di Palembang, seni tradisional ini telah dikenal
lewat pembacaan yang berjudul “Kejayaan Kerajaan Melayu” yang kemudian
di kenal dengan nama Abdulmuluk atau Dulmuluk yaitu nama tokoh ceritanya.
Syair Dulmuluk dibawakan oleh seorang pembaca di hadapan para pendengar
dan penontonnya. Pembacaan syair ini biasanya untuk meramaikan orang
hajatan, yaitu malam sebelum persedekahan, untuk menghibur orang-orang
yang bekerja mempersiapkan persedekahan. Syair dibacakan oleh beberapa

orang secara bergantian, sesuai dialog pemerannya. Semakin bertambah para
pembaca syair, semakin menarik penampilannya dan lebih digemari penonton.
Berikutnya dialog tidak lagi dibaca, tetapi diucapkan dengan menghapal.
Pada tahapan ini mulai disertai akting dan memakai kostum sederhana. Pemain
tidak lagi duduk, tetapi berdiri berputar-putar membuat lingkaran kecil. Para
pemain yang sedang tidak bermain duduk di lantai, kemudian bila saatnya
tampil, mereka berdiri. Teater tradisional Dulmuluk mulai bermain di tanah
lapang dan tidak lagi di atas rumah. Kostum yang digunakan pemain sudah
lengkap. Selain itu, properti sudah ada termasuk kuda-kudaan pergelaran yang
diiringi dengan musik.
Dulmuluk mempunyai ciri khas khusus, seperti dialognya sering
menggunakan pantun atau syair, semua pemain laki-laki, termasuk peran
perempuan yang akan dilakoni pemain pria. Di awal dan akhir pertunjukan,
para pemain akan mempersembahkan nyanyian dan tarian yang bernama
Beremas.
5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal
Pertunjukan teater Dulmuluk merupakan salah satu media pembelajaran
karakter bagi masyarakat. Drama atau teater sebagai sarana atau media
pendidikan tidak perlu diperdebatkan lagi. Drama menjadi media pendidikan
yang cukup efektif disamping lembaga-lembaga formal. Pertunjukan teater
Dulmuluk mengandung nilai-nilai luhur budaya melayu Palembang yaitu pesan
moral yang disisipkan lewat pertunjukan yang di sampaikan melalui dialog

sang aktor dimana pesan-pesan moral ini dapat menjadi pegangan dan
pedoman bagi kehidupan masyarakatnya.
Nilai-nilai moral yang di pesankan pada pertunjukan teater Dulmuluk
dianggap berhasil apabila fungsinya sebagai tuntunan dan tontonan dapat
disajikan dengan seimbang dan selaras. Dimana tuntunan yang dimaksud
adalah tuntunan yang mengarah pada ranah pendidikan (pedagogis).
Penyampaian nilai-nilai moral dalam pertunjukan teater daerah Dulmuluk
Palembang dapat dilihat melalui tema yang diangkat dalam ceritanya, seperti
tema yang diangkat dalam teater Dul muluk dalam lakonnya Zainal Abidinsyah
termasuk tema tradisional, karena diangkat dari karya sastra lama yaitu syair
Abdulmuluk yang dikembangkan lagi ke dalam teater masa kini. Lakon Zainal
Abidinsyah lebih mengutamakan tema sosial yaitu pandangannya terhadap
dunia pendidikan, petuah dan nasihat orang tua, kepatuhan terhadap orang tua,
mencintai dan menghargai arti sebuah kesetiaan, serta tidak melupakan agama
karena agama merupakan pedoman menuntun kebaikan.
Begitu juga pada tokoh-tokoh yang ada dalam teater daerah Dulmuluk,
tokoh berperan sebagai orang yang terpelajar atau intelektual di mana ia dapat
bertindak sebagai seorang pendidik atau guru yang dapat menyampaikan pesan
moral yang baik kepada masyarakat pendukungnya. Dulmuluk kini menjelma
lebih perfek sebab selain sebagai tontonan, tetapi juga memiliki nilai tuntunan
serta krtikik sosial. Dulmuluk yang dimainkan para mahasiswa memberikan
bobot yang lebih berkualitas dari aspek konten dan improfisasi penampilannya,
sebab dialognya sudah diselingi dengan bahasa kekinian.

6. Potret/ Dokumentasi sebagai Ilustrasi

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out

Seni

pagelaran

Dulmuluk

mulai

menemui

pasang

surut

eksistensi

pementasannya, mulai dari masuknya hiburan-hiburan baru dalam masyarakat
kota Palembang seperti keberadaan orgen tunggal, orkes melayu, hingga
pertunjukan-pertunjukan semimodern lainnya sangat berpengaruh pada
eksistensi teater Dulmuluk, hingga praktis pagelaran teater Dulmuluk lambat
laun menghadapi situasi krisis, dimana sebagian masyarakat telah banyak
bahkan hampir sebagian besarnya beralih pada pagelaran musik yang lebih
baru dibanding mengundang seni teatrikal dulmuluk ke acara-acara mereka.
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Generasi penerus yang kian berkurang menyebabkan kesenian dulmuluk cukup
sulit untuk dipertahankan eksistensinya. Budaya kesenian modern yang kini
terlihat hampir disetiap acara-acara masyarakat ternyata jauh lebih menarik di
mata generasi muda, daripada harus tetap bergelut pada kesenian tradisional
asli Palembang dulmuluk ini. Maka dari itu, tidak mengherankan jika kondisi
kesenian teater dulmuluk saat ini amat sulit ditemukan pagelarannya, dan
jikapun ada sangat jarang pementasannya, keberadaan sanggar-sanggar
dulmuluk pun saat ini sangat terbatas keberadaannya dan rata-rata diantara
mereka mementaskan seni teatrikal ini hanya sebatas keikutsertaannya dalam
perlombaan, festival teater nasional, dan sangat minim sekali pagelarannya di
tengah-tengah masyarakat.

9. Demografi Kearifan Lokal
Dulmuluk muncul dan berkembang di wilayah Sumatera Selatan yaitu Kota
Palembang.

F. TEMBANG BATANG HARI SEMBILAN
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Tembang Batanghari Sembilan
2. Definisi Tekstual
Tembang Batanghari Sembilan adalah istilah irama musik dengan
petikan gitar tunggal yang berkembang di daerah Sumatera bagian Selatan
khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tembang Batanghari Sembilan
me rupakan tembang (lagu) yang berisi pantun dengan diiringi gitar tunggal
sebagai alat musiknya.
Tembang Batanghari Sembilan memang tidak bisa dipisahkan dari
sebuah tradisi pantun dan diiringi dengan gitar tunggal, yang menjadi ciri khas
Batanghari Sembilan itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi berkenaan
dengan Batanghari Sembilan adalah kebudayaan yang berbasis pada sungai.
Kebudayaan ini merupakan kebudayaan agraris yang selaras dengan alam dan
musik yang diekspresikan dari budaya ini bernuansa romantik, melonkolik,
dan naturalistik.
3. Sejarah/ Asal Usul Kearifan Lokal
Batanghari Sembilan adalah nama lain dari provinsi daerah tingkat I
Sumatera Selatan yang memiliki 9 sungai besar yaitu: Sungai Kelingi, Sungai
Beliti, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Batang Leko,
Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Kesenian ini berasal
dari daerah-daerah yang wilayahnya dialiri oleh sembilan sungai.

Tembang Batanghari Sembilan diperkirakan berasal dari seni rejung
(sastra tutur berbentuk pantun). Pada mulanya, rejung tidak menggunakan
instrumen musik tradisional sebagai alat pengiring bunyi, ia hanya dituturkan
dengan irama yang khas. Perkembangan selanjutnya, rejung mulai
diharmonisasikan dengan alat bunyi perkusi sederhana, terbuat dari bambu
(getuk, getak-getung), kulit binatang (redap) dan terbuat dari besi (gung,
kenung). Instrumen rejung ini bertambah lagi dengan alat bunyi tiup yang
terbuat dari bambu (seredam), besi (ginggung), bahkan ada yang terbuat dari
daun (carak).
Alat musik modern; gitar, akordion, terompet, biola, mulai dikenal
menjadi alat pengiring musik dalam batanghari sembilan diperkirakan sejak
bangsa Barat masuk ke Sumatera Selatan. Pada Tembang Batanghari
Sembilan menggunakan alat musik gitar akustik, perbedaannya hanya terletak
pada senar atau penyetelan senarnya, yaitu senar 6 (enam) dan senar 4 (empat)
distem pada lagu-lagu Batanghari Sembilan tertentu. Gitar tunggal digunakan
untuk mengiringi Tembang Batanghari Sembilan.
4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal
Tembang Batanghari Sembilan biasanya dinyanyikan berpasangan oleh
laki-laki dan perempuan secara bergantian serta diringi oleh gitar akustik.
Tembang Batanghari Sembilan bertujuan sebagai komunikasi antara orangtua
dengan kaum muda, dan antara muda mudi yang memadu kasih. Tembang
Batanghari Sembilan dipertunjukan pada acara-acara seperti pernikahan,
syukuran, hiburan bagi masyarakat, serta acara resmi baik itu dari instansi

pemerintah maupun acara festival kesenian tradisional Sumatera Selatan
khususnya di Kabupaten OKU. Contohnya pada acara hiburan masyarakat di
OKU, Tembang Batanghari Sembilan selalu menjadi idola dan ditunggutunggu penampilannya. Kata-kata pada setiap baris dari tembang tersebut
ringan, mudah dimengerti, dan terkadang mengandung sedikit candaan.
Adapun kostum yang biasanya digunakan oleh penembang Tembang
Batanghari Sembilan adalah pakaian adat Sumatera Selatan. Kostum tersebut
adalah sebagai berikut :


Kostum yang digunakan pada saat pertunjukkan atau penampilan kesenian
Tembang Batanghari Sembilan, untuk pakaian laki-laki menggunakan:
Telok Belango, Peci Hitam/Tanjak, Kain Sarung/Pelekat (kotak-kotak)
dan Cenela (sendal);



Sedangkan untuk perempuan menggunakan pakaian: Baju Kurung,
Sanggul, Kain, Cempaka, Kalung Tapak Jajo, Antingan, Pending.

5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal
Tembang Batanghari Sembilan merupakan salah satu bentuk kesenian
tradisional berupa vokal manusia yang diiringi gitar tunggal (gitar akustik)
berupa pantun yang berciri khas bahasa daerah yang terkadang nasihat-nasihat
keagamaan, nilai-nilai dan norma-norma dalam adat istiadat serta dapat juga
terkadang pantun-pantun lucu maupun pantun-pantun percintaan terhadap
lawan jenis. Isi dalam tembang ini juga terdapat ungkapan-ungkapan
komunikasi kepada pemerintah dalam bentuk penyampaian aspirasi, ucapan
terima kasih, kritik dan saran pada pemerintah.

Tembang Batanghari Sembilan dituturkan dengan untuk memberikan
pesan moral, menuturkan nilai-nilai dalam adat istiadat, pemberi semangat,
hal-hal positif, kisah jenaka, kisah sedih, sindiran halus dalam kehidupan
masyarakat maupun hal lain yang ditujukan kepada pemerintah. Bisa
dikatakan tutur dalam Batanghari sembilan ketika dituturkan bersifat
kekeluargaan atau untuk mencairkan suasana supaya menjadi lebih akrab dan
hangat.
6. Potret/ Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Penampilan Tembang
Batanghari Sembilan dengan
Gitar Tunggal

Pelantunan Tembang Batanghari Sembilan di Acara Pernikahan

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Waktu telah bergulir dan bergerak berubah seiring berkembangnya
zaman. Pergeseran nilai sudah terjadi sesuai dengan perubahan dan
perkembangan zaman. Masyarakat mulai beralih ke musik modern dan cukup
banyak yang sudah meninggalkan Tembang Batanghari Sembilan ini.
Tembang Batanghari Sembilan telah dikukuhkan sebagai warisan budaya non
benda oleh pemerintah(“Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia,”
2016) dan menjadi salah satu cirikhas budaya Sumatera Selatan, khususnya
daerah aliran sungai komering dan sungai ogan.
Tembang Batanghari Sembilan yang terkenal dengan gitar tunggalnya
kini mulai terseok-seok untuk bangkit ditengah gempuran musik-musik
modern. Sudah tidak banyak lagi pelestari yang mau melestarikan warisan
sastra dan budaya yang sangat bernilai ini, jikapun ada pelestari itu hanya dari
generasi tua dengan usia di atas 70-an. Generasi muda juga banyak yang

enggan untuk belajar gitar tunggal Batanghari Sembilan dan Tembang
Batanghari Sembilan ini. Hal ini akan berdampak pada kelestarian seni
tunggal Batanghari Sembilan dan Tembang Batanghari Sembilan itu sendiri.
8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Eksistensi Tembang Batanghari Sembilan mulai tergerus ditengah ramainya
musik dan kesenian modern yang dipandang lebih kekinian. Selain itu
pewarisan kesenian ini juga sulit. Sedikit sekali generasi muda yang mau
mempelajari kesenian ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus
mengambil langkah cepat untuk melestarikan Tembang Batanghari Sembilan
ini agar warisan berharga tersebut dapat terus eksis ditengah-tengah
masyarakat.
9. Demografi Kearifan Lokal
Tembang Batanghari sembilan esensinya berkembang di seluruh wilayah
Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi sering ditemukan di daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

G. WARAHAN
1. Nama Kearifan Lokal (Budaya Tutur)
Warahan
2. Definisi Tekstual
Warahan memiliki arti arahan atau petunjuk. Menurut Yudhy Syarofie (50
tahun), warahan adalah nasihat yang berbentuk pantun dan berisi ajaran
kehidupan (wawancara pada tanggal 19 Juli 2019).

3. Sejarah / Asal Usul Kearifan Lokal
Warahan sebagai budaya tutur di Sumatera Selatan, dalam hal ini daerah
OKU Selatan dan OKU Timur, belum diketahui secara pasti asal muasalnya.
Namun budaya warahan berkembang dengan baik di propinsi Lampung,
khususnya Lampung Barat. Menurut beberapa tulisan lepas (blog), budaya ini
berasal dari Liwa Lampung Barat. Asumsi ini mungkin benar, sebab suku
Komering menurut sejarahnya berasal dari Lampung, yakni Gunung Seming
yang diyakini sebagai salah satu nenek moyang suku Komering di Sumatera
Selatan. Selain itu, bahasa Komering memiliki kemiripan dengan bahasa
Lampung hingga saat ini.

4. Deskripsi/ Uraian Kearifan Lokal
Warahan merupakan sastra tutur yang hidup di wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, yang dituturkan dalam bahasa berirama (prosa, liris)
pada acara tertentu. Penutur warahan biasanya Ketua Adat atau orang yang
dipilih oleh rapat adat, yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam
menuturkan warahan.
Ada beberapa Suku atau Marga di OKU Selatan yang mempunyai
budaya warahan, di antaranya Marga Haji, Daya, Ranau dan Suku Kisam.
Khusus Kisam warahan dikenal juga tahdut, sejenis sastra lisan yang
berkembang di tengah adat masyarakat suku Kisam.
Warahan berisi kisah-kisah kepahlawanan dan nasihat-nasihat. Bila
disampaikan oleh ahlinya biasanya meriah dan mengundang tawa penonton.
Warahan ditampilkan dengan di iramakan berbahasa komering dan tanpa

diiringi oleh alat musik, hanya saja pada saat pewarah menuturkan warahan
kemudian ada jedah, maka diselingi dengan bunyi dari pukulan gong.
5. Nilai-nilai Moral Kearifan Lokal
Nilai-nilai moral yang didapat dalam tradisi tutur warahan adalah nasihatnasihat, baik nasihat orangtua kepada anak maupun nasihat-nasihat kepada
masyarakat. Yudhy Syarofie (50 tahun) memberikan contoh beberapa nilainilai moral warahan yang dapat dipetik dalam acara pernikahan, misalnya
pada saat warahan ditampilkan di dalam sebuah acara pernikahan, maka
nasihat-nasihat yang dapat dipetik dari seorang pewarah yaitu bagaimana
pengantin menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana pengantin ini
nantinya bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana pengantin harus taat
dan berbakti kepada pasangan suami isteri dan orangtua (wawancara pada
tanggal 19 Juli 2019).
6. Potret/ Dokumentasi sebagai Ilustrasi

Penampilan warahan dalam
acara prosesi pernikahan

7. Kondisi Kekinian Live In di Masyarakat atau Sudah Live Out
Tradisi tutur warahan yang berasal dari Kabupaten OKU Selatan masih
bertahan, bahkan menjadi warisan budaya tak benda

yang diakui

keberadaannya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada 14 Nopember 2016.
Namun demikian, warahan sudah jarang dipentaskan di acara-acara
persedekahan atau acara resmi lainnya. Selain peminatnya sedikit, yang bisa
membawakan warahan (pewarah) sudah tidak banyak lagi. Untuk menjaga
warisan budaya ini, idealnya pada saat acara resmi tingkat kabupaten, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata berusaha menampilkan sastra lisan warahan.

8. Tantangan dalam Pelestarian dan Implementasi Keseharian
Tantangan yang ada tentu kaum muda yang mulai melupakan budaya
daerahnya. Dikarenakan adanya teknologi canggih, Handphone (HP) yang
seperti virus yang luar biasa yang membuat malas anak-anak, orang dewasa
sehingga perlu adanya peran anak muda yang bisa merawat dan melestarikan
kebudayaan Palang Pintu tersebut.

9. Demografi Kearifan Lokal
Warahan berkembang di daerah Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan
Komering Ulu Timur
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