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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan seni musik di Indonesia terutama untuk musik kontemporer 

akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun terasa bahwa 

musik kontemporer ini memiliki dunia sendiri. Istilah musik kontemporer sampai 

hari ini masih menjadi perdebatan sengit, para ahli musik berusaha membuka 

secara luas pengertian musik kontemporer dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan dalam bentuk lokakarya atau seminar. 

 Istilah kontemporer ini selalu menjadi perdebatan karena istilah 

kontemporer merupakan suatu istilah berasal dari Barat, sesuatu yang merupakan 

hasil adopsi dari budaya luar tentu akan mengalami pengertian yang beragam 

pada masyarakat pengadopsinya. Jika pengertian musik kontemporer adalah 

sesuatu yang baru maka semua budaya musik di Indonesia mengalami proses 

perubahan, sehingga jika pengertiannya demikian maka sejak dahulu musik 

kontemporer telah berkembang di Indonesia. Namun perdebatan mengenai 

peristilahan ini tidaklah begitu penting, yang paling penting adalah pembuatan 

karya seni musik Indonesia dapat terus berlangsung secara terus menerus. 

Hardjana, (2004: 334) mengungkapkan bahwa: 
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Secara spesifik, musik kontemporer hanya dapat dipahami dalam 
hubungannya dengan perkembangan sejarah musik Barat di Eropa dan 
Amerika. Namun, walaupun dapat mengacu pada sebuah pemahaman yang 
spesifik, sesungguhnya label kontemporer yang dibubuhkan pada kata seni 
maupun musik sama sekali tidak menunjuk pada sebuah pengertian yang per 
definisi bersifat normatif. Itulah sebabnya, terutama bagi mereka yang 
awam, seni atau musik kontemporer banyak menimbulkan kesalahpahaman 
yang berlarut-larut.  

Telah banyak komponis musik kontemporer Indonesia yang tetap berkarya 

dan terus berjuang di antara derasnya musik industri tanpa bergeming sedikitpun. 

Para komponis ini dapat membawa harum seni musik Indonesia sampai ke 

mancanegara, bahkan mendapat sambutan dari para kalangan intelektual musik 

bangsa Barat.  

 Dari sekian tokoh musik kontemporer Indonesia terkemuka, seperti: Paul 

Gautama Soegijo, Suka Hardjana, Ben Pasaribu, Harry Rusli, Sapto Raharjo, Otto 

Sidartha,Toni Prabowo, Franki Raden, Haryo Jose Suyoto, Marusya Nainggolan 

Abdullah, Jaya Suprana, Sinta Wullur dan Tri Suci Kamal, dan Slamet.  Slamet 

adalah seorang komponis, kritikus, penulis dan seorang guru yang dihormati oleh 

nama-nama yang disebut di atas. Sebagai seorang Guru, Slamet dapat 

memberikan perubahan paradigma berpikir murid-muridnya, banyak dari murid-

muridnya kemudian menjadi komponis yang dapat berbicara di dunia 

internasional. Toni Prabowo adalah salah satu contoh dari sekian banyak 

muridnya. Sebagai seorang tokoh musik kontemporer, Slamet telah begitu besar 

memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia baik dalam bentuk 

pikiran-pikirannya dalam bidang pendidikan juga dengan hasil karya-karyanya 



 

3 

 

yang dapat memberikan pencerahan terhadap bangsa lain tentang keberadaan 

musik Indonesia.  

Slamet memperoleh pendidikan musik hampir seluruhnya dari Barat, 

namun setiap karyanya tetap mengutamakan prinsip kerjasama sebagai ciri bangsa 

Indonesia. Slamet lebih mengutamakan kerjasama dengan musisi-musisi seperti 

bermain-main dari pada memberikan partitur, walaupun kadang-kadang Slamet 

memberikan partitur juga. ‘Kompleksitas kualitatif’ atau ‘ekspresi sosial’  pada 

karya-karya Slamet muncul pada proses latihan karya-karyanya, yaitu proses 

kerjasama antar pemain yang terlibat dalam proses komposisi itu. Dengan kata 

lain jalan menuju tujuan terasa lebih penting dari pada tujuan sendiri. Jika dilihat 

dari sisi lain, sikap ini serta hasilnya memiliki sedikit unsur politis, setidaknya jika 

dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang masih sangat hirarkis. 

Slamet sangat kritis dengan dunia pendidikan di Indonesia, namun kritik yang 

dilakukannya tidak bersifat agitasi. Kritik itu dilakukan dengan halus dan hampir 

tidak bisa terbaca oleh orang-orang yang belum dapat memahami karya-karya 

Slamet.  

Selain itu Slamet sering mengaitkan kepercayaannya dengan prinsip-

prinsip kosmologis dengan suatu proses dekomposisi dan rekomposisi. Artinya: 

Slamet sering bertolak dari karya-karya musik yang sudah ada, misalnya: lagu 

Jali-jali (musik daerah Betawi) dalam karya ‘Ji-lala-Ji’ atau ‘Trois Gymnopedies’ 

karya Erick Satie untuk karya ‘Spiral’. Sekilas pandangan tentang kekaryaan 
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Slamet Abdul Syukur dapat kita simak seperti dikemukakan oleh Mack, (2001:49) 

bahwa: 

Kemudian materi karya asli dipecahkan ke dalam elemen-elemennya 
(Slamet seolah-olah merombak musik asli itu). Ini namanya proses 
dekomposisi. Kemudian masing-masing elemen disusun baru dan diubah 
dalam berbagai unsur parametrisnya (durasi, tingginada). Dengan demikian 
materi aslinya memperoleh suatu identitas baru. Inilah yang disebut proses 
rekomposisi”.Kerangka susunan baru ini sering dikaitkan dengan suatu 
kerangka formal yang berdasarkan angka-angka simbolik tertentu yang tidak 
bisa (dan tidak usah) di dengar, akan tetapi sangat fungsional untuk kesatuan 
salah satu musik Slamet, kiranya hanya ada pada diri Slamet sendiri.  

 Sebagai seorang tokoh musik kontemporer dan sekaligus pendidik musik, 

Slamet sangat konsisten menjalankan konsep-konsep pikirannya, walaupun 

Slamet secara keilmuan banyak mendapat dari dunia Barat, namun tetap saja 

Slamet dalam berkarya mempertahankan ciri ke Indonesiaannya, dan ciri itu 

begitu kental. Rasa cinta kebangsaan merupakan hal yang patut menjadi tauladan 

dari seorang Slamet. Dalam setiap perkuliahan ia selalu memberikan makna-

makna kebangsaan, secara filosifi terutama dalam dunia pendidikan musik. 

Penulis beberapa kali mengikuti perkuliahannya, terlihat begitu kental sikap 

seorang yang memiliki rasa cinta terhadap bangsanya. Sebagai contoh, suatu kali 

ketika terjadi pertemuan pada mata kuliah kelas komposisi di pasca sarjana UPI, 

Slamet menganjurkan kepada penulis dan kawan-kawan untuk segera mencari 

sebuah buku yang berjudul Atlantis, karangan dari seorang ilmuan Brazil bernama 

Prof Arysio Santos. Dengan penuh semangat Slamet menceritakan bahwa buku ini 

merupakan buku ilmiah hasil penelitian selama 30 tahun, melalui penelitian 

berdasarkan temuan-temuan sebelumnya dan keterangan beberapa kitab suci. 

Dalam banyak hal, buku ini berhasil mengkonfirmasi kebenaran kitab suci dan 



 

5 

 

mitologi. Hasilnya adalah, bahwa Atlantis yang merupakan suatu bangsa 

berkebudayaan tinggi, dan tenggelam dalam waktu hanya satu hari karena 

bencana tsunami maha dasyat adalah Indonesia. Oleh karena itu, Slamet 

mengatakan kita wajib bangga terhadap bangsa ini, karena ternyata bangsa 

Indonesia dahulunya adalah suatu bangsa yang memiliki kebudayaan tinggi. 

Slamet mengatakan, kebanggaan itu telah tergerus dari hati generasi muda bangsa 

Indonesia, karena kelemahan pendidikan yang tidak berhasil menanamkan nilai-

nilai kebanggaan terhadap bangsa.  

 Secara personal Slamet adalah sosok yang sangat humoris dan terbuka. 

Namun kadang membuat orang bertanya-tanya terhadap sikap beliau yang kadang 

nyeleneh (suatu idiom dari bahasa Jawa yang berarti aneh, berbeda dari 

kebanyakan orang, baik perilaku maupun pikiran). Ada suatu cerita tentang 

perilaku nyeleneh beliau, pada suatu pertemuan perkuliahan dengan topik 

acusmatica di pasca sarjana UPI pada tanggal 15 Juli 2009, tiba-tiba beliau 

bercerita tentang seorang mahasiswa Jurusan Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta 

yang selalu ikut serta dalam perkuliahannya secara diam-diam, dan mahasiswa ini 

sangat antusias terhadap mata kuliah yang diberikannya. Secara prosedur 

mahasiswa ini seharusnya tidak berhak untuk mengikuti mata kuliah di luar 

jurusannya. Namun kecintaan mahasiswa tersebut terhadap musik membuat 

Slamet memberikan rekomendasi pada mahasiswa ini untuk mendapat beasiswa 

ke negeri Belanda. Mahasiswa itu adalah Otto Sidharta yang sekarang menjadi 

salah satu deretan komponis muda Indonesia.  
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Dari peristiwa ini, pihak Institusi Kesenian Jakarta tentunya merasa geram, 

karena telah dianggap menyalahi prosedur institusi yang berlaku. Sehingga Slamet 

mendapat teguran keras, yaitu diberhentikan dari tugasnya sebagai pengajar. Hal 

ini adalah suatu gambaran kecil bagaimana Slamet selalu teguh memegang 

prinsip-prinsip dasar secara personal terhadap sistem yang mengada-ada. Beliau 

sangat konsisten dengan kemajuan dunia pendidikan musik Indonesia, dengan 

berani memberikan peluang generasi muda bangsa untuk mendapatkan 

kesempatan tanpa mengenal hirarki. Mengenai pandangan Slamet terhadap 

pendidikan musik di Indonesia saat ini, dapat kita simak pada hasil wawancara 

yang dimuat di majalah ‘STACCATO’, sebagai berikut:  

Dalam hal pendidikan musik yang berasal dari Barat, semuanya masih 
meraba-raba, semuanya masih menurut buku, dan banyak buku-buku yang 
sudah ketinggalan jaman, karena masih sedikit sekali orang –orang yang 
punya kesempatan berhubungan langsung dengan masyarakat musik-Barat. 
Bandingkan ini dengan orang-orang Barat yang belajar karawitan kita. Di 
Eropa, terutama Belanda, Perancis, Jerman dan Inggris, jumlahnya semakin 
banyak. Demikian pula Amerika, hampir 200 universitas menyediakan 
fasilitas yang diperlukan: perangkat gamelan lengkap, para pakar dari 
Indonesia, buku-buku dan berbagai dekomen audio-visual. Belum lagi 
mereka yang memerlukan datang kemari untuk berguru dan mengalami 
sendiri bersama komunitas karawitan. Dengan niat yang keras dan kapasitas 
yang mengagumkan mereka itu menyerap musik kita dari dalam. Sementara 
kita disini, terhadap musik barat, kita baru berada di depan pintu. Keadaan 
ini diperburuk oleh adanya kerendahan hati. Ada yang sudah bangga sebagai 
doktor musik pertama, ada yang bangga karena dirinya sudah internasional, 
dan sebagainya. Tidak adanya perencanaan yang matang. Semuanya tambal-
sulam dan serba tergesa-gesa, dan kebiasaan omong kosong gaya 
megalomania. 

  Karya-karya Slamet serta kebebasan berfikirnya sebagai seorang 

komponis, dan juga seorang pendidik adalah hal paling menggelitik penulis untuk 

melakukan penelitian secara sungguh-sungguh. Karya-karya dari seorang Slamet 
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mengandung makna tentang keseimbangan, kegigihan terhadap sesuatu yang 

menjadi obsesi. 

  Slamet mengarahkan para muridnya untuk menjadi seorang penemu bukan 

seorang ‘pembebek’, konsep untuk menemukan sesuatu yang baru membutuhkan 

semangat juang tidak kenal menyerah. Ia begitu cerewet dan terkadang sangat ikut 

campur terhadap karya murid-muridnya. Begitu sering para murid-muridnya ini 

menjadi tersinggung karena Slamet sangat keras dalam mengkritik dan memberi 

masukan. Semua ini ia lakukan untuk memacu semangat juang para muridnya 

menuju kemajuan. Hal ini begitu tercermin dalam setiap karya Slamet. Seorang 

muridnya bernama Soe Tjen Marching dalam suatu wawancara yang penulis 

lakukan melalui email tentang pertanyaan terhadap karya-karya Slamet 

mengatakan: “Selalu ada sesuatu yang baru dan memberontak disana”.  

Dia tidak saja menerima atau meniru begitu saja. Ada unsur kreativitas 

tersendiri yang membuat saya berpikir bahwa orang ini adalah "penemu" bukan 

"peniru". Budaya tiru-meniru yang tengah berlangsung pada bangsa ini telah 

sedemikian parahnya. Setiap hari kelompok-kelompok musik peniru bermunculan 

di media massa, baik elektronik maupun tulis, dan sekolah tidak mempunyai daya 

dalam membendung budaya tiru-meniru ini. Ironisnya para peniru itu adalah 

generasi muda bangsa yang kelak akan menjadi pilar kebudayaan, generasi yang 

akan membangun bangsa ini menuju suatu bangsa yang memiliki ciri budaya 

sendiri.  
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Pandangannya terhadap musik industri yang sangat kita rasakan begitu 

kuat pengaruhnya terhadap generasi muda bangsa ini sehingga melupakan musik 

bangsanya sendiri, dia kritik dengan pedas, namun dalam balutan bahasa 

‘nyentrik’. Mack (2004: 164) menulis hasil wawancara dengan Slamet. Slamet 

mengemukakan pikirannya, yaitu:  

Musik? Apa itu?,Anda sendiri pun mungkin merasa tidak punya urusan 
langsung dengan itu, artinya dengan musik. Musik hanyalah “yang itu lho,” 
yang bukan urusan kita. Dan sesungguhnya untuk mayoritas orang Indonesia 
zaman pembangunan ini, musik tidak ada. Kalaupun kita pernah ribut 
tentang musik cengeng, tentang Iwan Fals yang dilarang muncul di Medan, 
tentang hak cipta, peristiwa dengan Geldof dan sebagainya, kita ini tidak 
memperoleh musik itu sendiri. Di Tanah Air kita yang melambai-lambai ini, 
musik yang sebenarnya musik itu hanya dipikirkan oleh beberapa gelintir 
manusia saja dan tenggelam dalam hiruk pikuk pembangunan jalan yang 
melayang-layang. Kita lebih edan pada apa saja yang serba besar, bertekad 
menjadi bangsa metropolitanis, sementara bangsa-bangsa lain yang sudah 
maju dan karena itu tidak ribut perkara kemajuan, mereka itu sedang 
memikirkan bagaimana agar bumi kita ini menjadi suatu perkampungan 
yang akrab dan nyaman, bukan metropolitan yang serba wah. Istilah 
“perkampungan” ini terasa lebih manusiawi daripada metropolitan yang 
sudah menjadi simbol masyarakat orang-orang sakit jiwa karena stres dan 
frustasi, dan karena itu punya dendam untuk mengutuk apa saja yang 
mereka anggap jelek sebagai “kampungan.”Yang namanya “musik”, ialah 
yang selama ini ditunggangi oleh kata atau lirik lagu, gemerlap lampu dan 
goyang gaya TV yang sangat miskin itu. Dalam budaya “ayam goreng” yang 
menjadi trend orang-orang kota sekarang ini, selera kita lebih tertuju pada 
tepung pembungkus dan sausnya daripada rasa ayamnya sendiri, sehingga 
misalnya ayamnya itu diganti dengan gombal kaus-kaki pun, orang tidak 
perduli. Demikianlah gambaran musik kita dewasa ini. (mack,2004: 164).   

Dalam lingkungan musik kontemporer Slamet begitu berperan dalam 

masyarakatnya, pengaruh Slamet ini dapat dilihat dari pikiran-pikiran para 

komponis muda Indonesia. Walaupun tidak semarak seperti musik industri, 

komunitas komponis musik kontemporer ini semakin hari semakin berkembang. 

Salah satu organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Slamet 
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bernama AKI (asosiasi komponis Indonesia). Organisasi ini merupakan suatu 

wadah yang mengakomodir para komponis kontemporer dari berbagai latar 

belakang, Organisasi ini selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dalam bentuk 

pertunjukan, lokakarya, workshop dan lainnya.  

Sebagian besar penggerak dari organisasi komponis musik kontemporer 

Indonesia adalah murid Slamet. Salah satunya adalah Tony Prabowo seorang 

komposer musik instrumental yang menggabungkan unsur-unsur musik 

tradisional Indonesia dengan musik internasional ini lahir di Malang tahun 1956.  

Belajar musik di bawah bimbingan komponis Slamet, Tony adalah seorang 

komponis Indonesia yang telah banyak berkolaborasi dengan koreografer tari, 

sutradara teater, pembuat film dan seniman lainnya. 

 Sebagai seorang seniman banyak penghargaan yang telah didapatkan oleh 

Slamet. Begitu besar kontribusinya terhadap pengembangan ‘sosio-culture’, sebab 

Slamet tidak saja hanya seorang seniman yang hanya membuat karya dan bermain 

musik untuk kepentingan individu semata, namun ia pun memberikan ilmunya 

untuk orang lain. 

 Sebagai bukti perihal ‘sosio culture’ ini adalah dalam proyek tarawas. 

Pada tahun 1993 Slamet bekerja beberapa bulan di salah satu desa terpencil 

daerah pegunungan  di Jawa Timur, yaitu desa Tarawas. Pada proyek ini Slamet 

melibatkan masyarakat Tarawas tanpa melihat umur dan wawasan serta 

keterampilan musikal yang dimiliki. Slamet hanya memberikan stimulus, baik 

untuk membuat musik sendiri, maupun dalam mengembangkan komposisi kecil. 
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 Kemudian Slamet senantiasa mengamati dan menilai proses tersebut. 

Bahkan dia membuat latihan-latihan khusus dengan masyarakat yang kemudian 

dia pilih sebagai musisinya. Pada latihan itu Slamet berusaha agar mereka bisa 

mengalami keindahan dan kekayaan suasana sunyi dan sepi. Kemudian Slamet 

menyarankan mereka bermusik berdasarkan pengalaman itu. Yang penting bagi 

Slamet adalah agar ia dapat pergi secara perlahan dari ketergantungan mereka 

secara fisik terhadap dia, dan pada akhirnya dia hanya menjadi konsultan kalau 

ada kesulitan yang amat mendasar dan tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat 

Tarawas sendiri. Dengan cara demikian dan berdasarkan aktivitas produktif, 

konstruktif anggota desa Tarawas ini, Slamet mencapai suatu hasil skenario yang 

di pentaskan sebagai suatu kegiatan multimedia di luar. Ternyata, pementasan ini 

mampu membawa kesan intensitas magis yang amat mengesankan pada waktu itu. 

Sekarang ini, hasil dari hal tersebut di atas terasa menarik untuk diketahui, bahwa 

usaha Slamet telah berhasil menimbulkan ragam kegiatan kesenian mandiri.  

Slamet memiliki karakter yang sangat kuat, walaupun secara fisik tidak 

sempurna, ditambah salah satu kakinya mengalami cacat akibat penyakit polio 

sejak ia kecil. Namun di balik semua kekurangan itu, sosok Slamet adalah seorang 

manusia yang pantang menyerah dan sangat mandiri, bahkan Slamet memiliki 

suatu konsep kekaryaan yang menjadi cirinya, yaitu ‘re-komposisi dan de-

komposisi’ selain itu ada satu sikap hidup yang sungguh menjadi pegangannya,  

yaitu ‘Minimax’ sikap hidup ini begitu lekat pada dirinya. Konsep ‘Minimax’ 

dalam pengertiannya seperti dikutip dari Mack, (2004:168) dikatakan: 
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Minimax, suatu pilihan lain yang berangkat dari keterbatasan (minim) dan 
memanfaatkan secara maksimal (…) usaha-usaha seperti ini, nampaknya 
tidak banyak menarik hati bagi kalangan orang-orang musik kita. Kita sudah 
terlanjur mempunyai cita-cita tinggi dan tidak mungkin lagi faham terhadap 
suatu sebagaimana adanya, apalagi kemauan untuk secara cermat menggali 
berbagai potensi yang tersembunyi di balik yang polos itu.  

Pada hakekatnya seorang Slamet sangat memahami benar tentang maksud 

dan makna dari karya-karyanya, karena setiap karya yang ia ciptakan selalu 

mengalami proses yang sangat lama.  Sebagai sosok komponis ia paham betul 

tentang kejujuran bunyi tanpa ‘embel-embel’. Hal ini ia katakan pada salah satu 

wawancara melalui email tanggal 26 Januari 2010. Ia mengatakan: “..dari segi 

musik saya berangkat dari “bunyi” dan dia harus sudah cukup untuk bisa 

berbicara sendiri, tanpa embel-embel filosofis.” 

 Bagi Slamet, musik adalah bunyi yang diperhatikan secara sungguh-

sungguh, musik merupakan ungkapan ekspresi bunyi dari setiap individu tanpa 

embel-embel apapun, musik tidak memiliki batas-batas yang menjadi definisi, 

karena dalam pandangan Slamet dengan definisi manusia telah terikat, manusia 

sudah tidak diberikan kemerdekaan memiliki persepsi dan interpretasi. Dengan 

musiknya, Slamet sesungguhnya telah memberikan ruang-ruang terbuka bagi 

setiap orang untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan interpretasinya. Sehingga 

seringkali karya-karya ciptanya tidak mirip seratus prosen dari pertunjukan 

sebelumnya, berbeda dengan musik pop yang cenderung sama dalam setiap 

pertunjukannya. Seni adalah untuk seni, bukan seni sebagai komoditi industri, 

politik atau kepentingan lainnya. Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang 

komponis yang kritis, Slamet tidak pernah goyah dari pendiriannya terhadap 
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prinsip berkesenian yang murni, dia berani hidup sesuai pilihannya sendiri “saya 

seperti pedagang asongan” dalam salah satu wawancara dengan penulis pada 

tanggal 29 Maret 2010. Pola hidup sederhana ia lakoni tanpa mengeluh, karena 

konsep hidup ‘minimax’ mengajarkan kepadanya tentang bagaimana 

memaksimalkan sesuatu yang minimal, “kalau kita telah hidup dalam konsep 

‘minimax’ rasanya mau mengeluhpun malu, mas”, wawancara tanggal 29 Maret 

2010.  

 Slamet sebagai seorang komponis musik kontemporer selalu memberikan 

kebaruan dalam karyanya, kebaruan ini salah satunya adalah ia tidak tergantung 

pada alat musik, jarang sekali seorang komponis yang tidak menggunakan alat 

musik dalam bentuk benda seperti Slamet. Dalam karya ‘Uwek-Uwek’ suatu 

karya yang menggunakan alat kertas bertanda naumen klautara, alat tepuk 

‘ jembe’, dua tangan dan satu mulut teman mainnya, dan dua tangan serta 

mulutnya sendiri yang juga satu. Dengan tangan dan mulut itu, Slamet 

mengingatkan kita semua ketika manusia purba belum mengenal peradaban 

fasilitas, di mana anggota tubuh manusia menjadi satu-satunya kemungkinan 

alternatif alat produksi untuk menunjang dan mempertahankan hidupnya. Dengan 

struktur dua suara yang sangat sederhana, tetapi padat dan subtil dalam tekstur 

kontrapungturanya, Slamet meletakkan disiplin permainan ritme, ketinggian, dan 

intensitas bunyi pitch dan timbre, maupun pengetatan dinamika dan peluang 

improvisasi yang terjaga. Seperti dikemukakan oleh Hardjana, (2004:327) bahwa: 

Slamet telah menunjukkan betapa ia sangat konsekuen dengan konsep dasar 
premis musik kontemporer abad ke 20. Yaitu, demitosisasi tiran budaya 
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musik abad ke 19 yang memberi legitimasi berlebihan terhadap 
takhayulisasi tentang bagaimana musik yang “baik” dan musik yang “benar” 
itu. 

Prinsipnya Slamet adalah satu sosok sosialis, tapi bukan berarti dia ber-

aliran kiri, seperti ketika dia dipecat dari IKJ gara-gara selalu memberikan karya-

karya komponis dari Eropa timur kepada para mahasiswanya dan dengan perilaku 

ini Slamet oleh rezim Orde Baru dianggap  memberikan provokasi kepada 

mahasiswanya untuk berfikir dalam idiologi sosialis. Tapi bagi Slamet, hal itu 

merupakan suatu resiko perjuangan atas konsep pikiran-pikiranya, dan resiko-

resiko ini dia lakoni dengan penuh tanggung jawab dan dalam totalitas tinggi.  

Pemikiran dan peranannya pada masyarakat senipun begitu besar, dia 

menginginkan kehidupan berkesenian berdasarkan konsep pemikiran lokal. Pada 

produksi Tarawas adalah suatu contoh perilaku sosial dalam hal keberadaannya 

pada konteks masyarakat. Makna yang paling penting dari pemikiran seorang 

Slamet adalah suatu konsep kesenian yang penuh aneka serta mandiri, kemudian 

konsep itu dapat disampaikan kepada orang lain. Slamet mengatakan bahwa 

“suatu karya itu mesti ada kejutan, bagaimana karya itu dapat membuat orang 

menunggu, apalagi setelah ini?” suatu ungkapan dari Slamet pada saat penulis 

kuliah bersamanya di SPS UPI pada 15 Juli 2009. 

Dari pemaparan tersebut, peneliti beranggapan bahwa Slamet memiliki 

karakter  khusus, sikapnya yang cenderung sarkasme adalah suatu reaksi terhadap 

tanah airnya, inilah yang membuat dia berbeda dari tokoh musik kontemporer 

Indonesia lainnya. Slamet sangat dihormati dan dihargai di Eropa sementara di 

negaranya sendiri kurang dihargai. Kemudian tentang perilaku sosial, Slamet 
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memiliki cara khusus dalam menyebarkan konsep-konsep pemikirannya melalui 

musik sebagai layaknya “pedagang asongan” dan terutama dalam konsep 

kekaryaan yang begitu sangat individual, yaitu: ‘re-komposisi’, ‘de-komposisi’, 

serta sikap hidup ‘Minimax’. Mengenai kekaryaannya, Slamet mengatakan bahwa 

seluruh karyanya memiliki nilai pendidikan. Hal ini merupakan cermin 

kegelisahan Slamet yang dituangkannya dalam musik sebagai reaksi terhadap 

kepeduliannya kepada bangsa dan negaranya. Konsep ini merupakan ke-khusus-

an seorang Slamet dibandingkan tokoh musik  kontemporer Indonesia yang 

lainnya, selain itu ke ‘nyelenehan’ karya-karyanya dan juga ke ‘nyelenehan’ 

perilaku sehari-harinya. Menjadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian 

ini.  

Mengangkat biografi seorang tokoh musik kontemporer Indonesia dalam 

penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang dianggap tepat, alasannya karena 

biografi adalah penelitian kausal yaitu adanya sebab akibat sehingga akan 

membawa kita pada dunia kesenimanan dan kekaryaan pada objek yang dikaji. 

Biografi akan menerangkan data aktual mengenai perjalanan hidup objek yang 

dijadikan bahan penelitian. Penelitian yang mengangkat biografi tokoh musik 

kontemporer Indonesia dapat menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air, tentunya 

mengarah kepada rasa nasionalisme. Dengan munculnya rasa nasionalisme akan 

menumbuhkan perasaan semangat kebersamaan dan persatuan bangsa yang telah 

dirasa mulai ‘luntur’. Slamet merupakan sedikit manusia Indonesia yang memiliki 

konsistensi dan pikiran-pikiran kebangsaan dengan perjuangan melalui karya-

karyanya, baik berupa karangan musik maupun tulisan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dipilihnya biografi Slamet Abdul Sjukur sebagai objek bagi bahan 

penelitian tesis ini berdasarkan   latar belakang masalah, maka terbentuklah 

beberapa pertanyaan penelititan yang bertujuan untuk memfokuskan arah 

penelitian dan menguak siapa, apa dan bagaimana Slamet Abdul Sjukur. 

Pertanyaan penelitian tersebut adalah: 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Slamet Abdul Sjukur sebagai 

seorang tokoh musik kontemporer Indonesia? 

2. Bagaimana peran Slamet Abdul Sjukur dalam perkembangan musik 

Kontemporer di Indonesia? 

3. Bagaimana karakteristik karya musik Slamet Abdul Sjukur? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian biografi Slamet Abdul Sjukur sebagai tokoh musik kotemporer 

Indonesia ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan mengungkap latar belakang  kehidupan Slamet Abdul 

Sjukur sebagai salah seorang tokoh musik kontemporer Indonesia 

2. Mengetahui peran Slamet Abdul Sjukur dalam perkembangan musik 

Kontemporer di Indonesia 
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3. Menganalisis karakteristik karya musik Slamet Abdul Sjukur. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Slamet Abdul Sjukur sebagai tokoh musik kontemporer 

Indonesia ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Seniman, masyarakat pendidikan atau para pelaku seni musik 

kontemporer serta masyarakat luas di Indonesia. 

2. Kepentingan khasanah pustaka sejarah, pengembangan dan pelestarian 

musik kontemporer, sebagai salah satu khasanah musik di Indonesia. 

3. Diadakannya penelitian lanjutan mengenai tokoh musik kontemporer 

di Indonesia 

4. Slamet Abdul Sjukur serta komunitas di sekelilingnya. 

E. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian biografi Slamet Abdul Sjukur ini, penulis menggunakan 

tiga kerangka konseptual sebagai payung penelitian. Kerangka konseptual adalah 

ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu memfokuskan arah 

penelitian, tujuannya adalah agar penelitian tersebut dapat mengungkap apa yang 

ingin diketahui lebih seksama berdasakan konsep ilmu yang digunakan. Dalam 

penelitian ini, kerangka konseptual tersebut digambarkan dalam bentuk peta 

konsep, seperti berikut ini: 
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Diagram 1 

Kerangka Konseptual Berdasarkan penulis dan pembimbing 
 
 

1. Musikologi, bertujuan untuk membedah karya musik Slamet Abdul Sjukur 

secara lebih mendalam, dalam hal ini adalah musik kontemporer. Musik 

kontemporer merupakan suatu istilah yang menjadi perdebatan di Indonesia akhir-

akhir ini, istilah ini adalah berasal dari Barat, di Barat sendiri istilah ini sudah 

tidak menjadi perdebatan.  Musik kontemporer sebagai ‘aksi dan ‘reaksi tumbuh 

dalam suasana tanpa batas dan untuk semua jaman yang terus berubah dan penuh 

kotroversi. Oleh karenanya tidak ada satupun ciri-ciri dan tanda-tanda yang 

mempersatukan wajahnya seperti musik masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh 

Ferrucio Busoni (1866) “ sesungguhnya istilah musik Kontemporer itu umum 

sifatnya, ia tidak menunjuk kepada sesuatupun yang sifatnya spesifik, kecuali  

menyiratkan tentang suatu waktu ‘masa kini’ atau sesuatu yang bersifat ‘kekinian’ 

yang tidak dibatasi oleh suatu periode tertentu”.(Beaumont, 1985:123). 

Sosiologi Seni 

Sejarah  Musikologi 

Musik kontemporer 

Slamet Abdul Syukur 
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 Sifat dasar musik Kontemporer adalah menyangkut kebutuhan akan 

adanya pembaharuan terhadap masa lalu yang dianggap sudah tidak relevan dan 

usang (absolescent, absolete), tuntutan suatu pembaharuan oleh Saint Laurent, 

(Kompas Rabu, Januari 2002, hal.12), disebut sebagai ‘transformasi sebuah jaman’. 

Pada gilirannya akan selalu menimbulkan tiga goncangan besar, yaitu: 

1. Kehendak umum akan adanya perubahan, reformasi sampai revolusi    

2. Sebagai akibat logisnya terjadi distorsi sejarah dengan masa lalu 

3. Timbulnya sifat kesementaraan (infermanentcy)  

Dengan musikologi maka karakteristik kekaryaan Slamet dapat diketahui 

secara sungguh-sungguh. Sebagai seorang komponis musik kontemporer Slamet 

memiliki konsep kekaryaan yang hanya bisa ditelaah berdasarkan konsep 

individual, terdapat makna apa saja yang terkandung dalam karyanya. Sehingga 

penelitian ini mampu membedah dan kemudian masuk ke dalam karya Slamet 

sampai ke akar-akarnya. 

2. Sosiologi seni, tujuannya untuk mengupas secara mendalam bagaimana 

pengaruh Slamet Abdul Sjukur sebagai seorang tokoh musik kontemporer di 

dalam masyarakatnya.  Secara sederhana sosiologi seni merupakan ilmu tentang 

sebuah kerangka analisa manusia-manusia berkaitan dengan aktivitas seni. 

Sosiologi seni membahas atau mengkaji Slamet Abdul Sjukur dengan keterlibatan 

spesifik dalam aktivitas seni, dan masyarakat lain diluar aktifitas seni dalam 

fenomena budaya yang kemudian mempengaruhi aktivitas seni. Kajian utamanya 

tentang masyarakat sebagai penikmat, pemerhati, pengkaji, peneliti, pendidik 



 

19 

 

(konsumen), dan pengelola seni yang merupakan komponen-komponen proses 

penciptaan seni. Seni melalui sosiologi seni menjadi pembahasan yang sangat 

kompleks, seniman dalam hal ini Slamet sebagai pencipta seni, misalnya 

menciptakan karya mungkin saja memiliki kaitan dengan latar belakang sosialnya, 

terkait golongan atau kelas tertentu, terpengaruh pengetahuan dan pengalaman 

pribadi, atau pun masyarakat tertentu. Pembahasan kompleks ini meliputi kaitan-

kaitan antar seluruh pelaku seni seperti: seniman, pemerhati (kritikus, peneliti, 

pengajar), lembaga seni (galeri, sanggar, pendidikan seni, perusahaan seni), 

pekerja seni dan pelaku seni lainnya, hal-hal termasuk juga fenomena tertentu 

yang menjadi objek-objek karya seni, dan juga pengaruh yang diberikan sebuah 

produk atau karya seni. Dalam kaitan dengan produk atau sebuah karya seni, 

dapat dianalisa kemungkinan adanya pengaruh dari subjek atau pelaku tertentu 

yang mendominasi dalam proses penciptaan karya seni. Aktivitas seni bisa 

ditinjau sebagai cermin dari nilai-nilai dalam masyarakat, seni dalam budaya 

hidup masyarakat, dan hubungan antar masyarakat seni dan masyarakat sosial 

pada umumnya. Aktivitas seni Indonesia sedang berjalan dengan perkembangan 

yang semakin cepat. Banyak hal bermunculan, dalam keragaman bentuk, latar 

belakang, arah, gaya, dan lain sebagainya. Hal tersebut berkaitan dengan konsep 

karya baik secara tematik maupun artistik. Saat ini, seni (kontemporer) memang 

menjadi pembahasan yang sangat cair dan terkait dengan banyak hal. Ditengah 

perubahan budaya hidup yang serba cepat, seni tetap merupakan bagian budaya 

hidup manusia. Sosiologi seni digunakan sebagai pisau bedah pada penelitian ini 

dengan tujuan untuk mengupas latar belakang kehidupan Slamet sebagai tokoh 
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musik kontemporer Indonesia. Setelah itu kita akan mengetahui jenis 

kesenimanan Slamet, dilihat dari kiprah dan kekaryaannya. Jenis seniman oleh 

Becker (1982) dikutip dari Narawati (2009) dalam makalah ‘Estetika Tari 

Mancanegara’ dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:  

1)  Maverick: yang mengejar kebaruan tanpa pertimbangkan peminat; 

2) Folk Artist: yang gayanya mengikuti tradisi yang sudah ada; 

3) Naïve Artist: bukan artis tetapi berlagak seperti artis, karena ada gaya seni 

yang gampang ditiru. 

4) Integrated artist: yang gaya seninya mengikuti perkembangan zaman atau 

selera masyarakat. 

 Dari penjelasan di atas, Slamet adalah seorang komponis yang memiliki 

pengetahuan luas. Sebagai seorang komponis, Slamet dapat berinteraksi sosial 

dengan sangat baik. Sebagai buktinya adalah setiap karya Slamet memiliki 

makna sosial. Konsep karya-karya Slamet tercipta berdasarkan pemikiran-

pemikiran hasil kontemplasi terhadap lingkungan sosialnya secara sungguh-

sungguh. Slamet menawarkan suatu konsep musik yang dapat dimainkan oleh 

semua orang, tanpa harus dipenjarakan oleh partitur yang dalam pandangannya 

merupakan suatu budaya visual. Bukan berarti Slamet tidak dapat membuat suatu 

partitur secara konvensional, namun Slamet selalu memberikan metode dengan 

gayanya sendiri agar para pemain dapat dengan mudah menterjemahkan ide-

idenya tanpa merasa terkungkung oleh simbol-simbol yang kadang-kadang 

membuat para pemain tidak merdeka. Sebagai seorang pianis dan pernah menjadi 
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pengiring tari balet, Slamet paham betul dengan ilmu musik, sejarah musik dan 

segala hal menyangkut estetika musik.     

3. Sejarah seni, Tidak semua peristiwa masa lalu adalah sejarah, sejarah adalah 

ilmu tentang manusia. Objek kajiannya adalah manusia bukan hewan, atau 

tumbuh-tumbuhan. Hal penting bagi seorang sejarawan adalah meyakinkan apa 

yang ditulisnya adalah benar dan mereka tidak memberikan opini. Kata sejarah 

berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang mengandung arti pohon. Makna 

pohon pada masa lalu selalu dihubung-hubungkan dengan keturunan, atau asal-

usul keluarga raja. Apabila kita melihat gambar istilah raja-raja atau dinasti, 

gambaran itu akan di lihat seperti pohon yang terbalik. Sejarah sebagai ilmu, 

“Dengan menulis apa yang sesungguhnya terjadi, sejarah akan menjadi objektif. 

Objektivitas sejarah membuatnya berbeda dengan satra. Para sastrawan sangat 

subjektif. Kebenaran mutlak ada di bawah kekuasaannya” (Supriatna, 2006: 9).  

Di dalam penelitian sejarah tentu fakta harus bersifat objektif dan apaadanya, 

peneliti akan mengumpulkan untuk mendapatkan segala data di lapangan melalui 

cara khusus, diantaranya secara diakroni, idiografi, empiris dan unik. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2003:12) sebagai berikut: 

Sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. 
Bersifat diakronis karena berhubungan dengan waktu. Sejarah bersifat 
ideografis karena sejarah menggambarkan, menceritakan sesuatu. Bersifat 
unik karena berisi hasil penelitian tentang hal unik. Selain itu juga bersifat 
empiris artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-
sungguh. 

Sejarah bersifat unik karena berisi hasil penelitian tentang hal-hal yang 

unik dan secara khas hanya berlaku pada sesuatu, hal yang ada pada suatu tempat 
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dan waktu tertentu. Selain itu sejarah bersifat empiris, tanpa pengalaman yang 

sungguh-sungguh sejarawan tidak bisa berbicara. Sejarah dapat dilihat sebagai 

ilmu yang memiliki karakteristik tertentu. Sejarah termasuk ilmu manusia yang 

dalam perjalanan waktu dipecah menjadi ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. 

Sejarah termasuk ilmu empiris sehingga sangat bergantung kepada pengalaman 

manusia. Kemudian pengalaman itu direkam dalam berbagai dekomen. Sejarah 

historiografi, mengutip Helius Sjamsudin (1996) dalam Supriatna (2006:6) 

mengemukakan: 

Ketika sejarah memasuki tahap menulis, ia mengerahkan seluruh daya 
pikirnya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan 
catatan-catatan, melainkan yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis 
dan analisanya. Karena pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintetis 
dan seluruh hasil penelitiannya dan penemuannya itu ke dalam suatu 
penulisan utuh yang disebut historiografi. 

Dengan demikian, hasil karya sejarawan dapat dikategorikan sebagai 

bagian atau unsur dari sejarah. Tanpa historiografi, rasanya sulit bagi orang lain 

selaku pembaca sejarah yang tidak mengalami kejadian sesungguhnya, untuk 

memahami suatu kejadian di masa lampau.  

Sejarah yang disajikan secara naratif dengan menonjolkan unsur cerita, 

kisah atau lakon dapat dikategorikan ke dalam sejarah sebagai seni, dikatakan 

Supriatna (2006:6), sebagai berikut: 

Peranan sejarah mendekati sebenarnya dipisahkan oleh jarak antara dirinya 
dan kejadian yang telah terjadi. Dengan demikian, selain kemampuan 
metode sejarah, diperlukan juga kemampuan imajinatif sejarawan untuk 
merekontruksi masa lalu menjadi kisah yang dapat disajikan kepada generasi 
yang ada. Kemampuan imajinatif dalam menjembatani jarak itu 
menyebabkan hasil karya sejarah dikategorikan sejarah sebagai seni (history 
as an art). Kemampuan menggunakan bahasa dengan berbagai gaya 
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penyajian, kemampuan berfikir kritis dan analisis dan sintesis menyebabkan 
karya sejarawan dapat dikategorikan ke dalamn karya seni atau gabungan 
antara seni (art) dan ilmu (science). 

Dengan demikian, untuk mengetahui segala hal tentang Slamet Abdul 

Sjukur melalui penelitian biografi maka sejarah seni sebagai konsepsi dasar 

penelitian ini akan dapat membuka segala hal mengenai kehidupan Slamet. 

Melalui kajian teks (sinkronis) penelitian ini dapat membuka rahasia karya Slamet 

dan melalui konteks (diakronis) dapat mengetahui latar belakang kehidupan 

Slamet mulai dari awal sampai sekarang. 

 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan suatu 

inti dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada dan dilakukan, lalu 

disertakan gambaran dan benang merah bagi kerangka dasar terhadap penelitian 

yang tengah dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat mengetahui 

keberadaan Slamet sebagai subjek yang akan diteliti berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu. Dengan demikian peneliti memiliki sumber pustaka untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Sehingga peneliti dapat bekerja secara fokus dalam melaksanakan penelitian 

terhadap Slamet Abdul Sjukur. 

1. Dieter Mack, (2004), Tiga Jejak Seni Pertunjukan Indonesia, Buku Figur 

Seni Pertunjukan Indonesia, Ford Foundation dan Masyarakat Seni 

Perunjukan Indonesia, Jakarta. 
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 Buku yang menulis tentang tiga tokoh seni pertunjukan Indonesia, yaitu: 

Rendra, Sardono dan Slamet Abdul Sjukur. Masing-masing tokoh ini ditulis oleh 

orang yang berbeda pula, yaitu: Bakti Soemanto, menulis Rendra dalam tajuk 

hadir dan mengalir, Sal Murgiyanti menulis Sardono dalam tajuk penata tari, 

pejalan, dan pemikir budaya dan yang terakhir adalah: Dieter Mack yang menulis 

Slamet Abdul Sjukur dalam tajuk, Istirahat yang Berbunyi, Slamet Abdul Sjukur. 

Mack lebih mengupas tokoh dari segi kekaryaan Slamet Abdul Sjukur. Mack 

sangat piawai dalam menganalisis karya-karya Slamet Abdul Sjukur.  Secara 

analisis Mack membaca bentuk dan segala halnya secara mendetail sehingga 

terkuak karakter kekaryaan dari Slamet Abdul Sjukur. Ternyata dalam 

kesuluruhan karya Slamet, tidak ada satu karyapun yang eksklusif digarap untuk 

alat-alat musik tradisional Indonesia. Hanya kadang-kadang ditemukan alat 

kendang ‘ParanthesesVI’, ‘Genggong’, ‘Murni’ atau Gender Jawa ‘Wangi’, Alat 

musik Angklung dalam Siklus ‘pedagogis’. Alasan paling sederhana mengapa 

tidak menggunakan alat tradisional, disampaikan Slamet sendiri, yaitu persoalan 

peluang pementasan sendiri. Artinya, komponis ini umumnya mendapat 

kesempatan pementasan yang lebih bagus dan lebih banyak jika karyanya 

diciptakan untuk alat musik Barat. Para musisi alat-alat tradisional di negaranya 

sendiri jarang berminat untuk mewujudkan musik kontemporer yang diciptakan 

baru, apalagi kalau karangan baru ini berdasarkan notasi, tetapi bukan kebiasaan  

keterampilan mereka. Sampai hari ini situasi seperti ini masih kurang sama. 

Apakah kenyataan ini bisa diartikan bahwa Slamet dan musiknya sudah 

menjauhkan diri dari budaya Indonesia serta masyarakatnya?  Kadang-kadang 
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bisa disangka demikian, kalau mengamati berbagai pernyataan dari pseudo-

kritikus di pers. Dengan sedikit perkecualian, Slamet Abdul Sjukur selalu berhasil 

bekerja di tingkat transkultural yang sekaligus merupakan tingkat budaya 

individualnya sendiri. Pada saat yang sama, akar-akarnya tetap berada di 

lingkungan budaya Jawa, walaupun justru salah satu karyanya  seperti ‘Ji-Lala-Ji’ 

lebih berhubungan dengan rintangan atau perlawanan yang dipilih, ditentukan, 

dan diakui oleh komponis sendiri. Hal-hal yang kurang lebih sama berlaku adanya 

desakan-desakan, bahwa nuansa pemaksaan dari luar. Justru keterbatasan ini 

sering diterima secara artistik. Hal seperti ini misalnya terbukti pada produksi 

‘Angklung’ tahun 1975 untuk salah satu festival folklore di Dijon, Perancis.  

2. Dieter Mack, (2001), Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural, 

buku kumpulan esai, ADIPURA, Yogyakarta. 

Buku yang menulis tentang kritik terhadap Franky Raden dalam tulisannya 

tentang Musik Kontemporer Indonesia (MKI), suatu kritik yang disampaikan oleh 

seorang Barat dimana istilah musik kontemporer itu berasal dari kebudayaan 

penulis, dalam hal ini Dieter Mack. Persoalan transfer budaya Barat ke dalam 

kebudayaan Indonesia yang disebut dengan istilah intercultural menjadi topik 

dalam buku ini. Mack mencermati tulisan Franky Raden dengan bentuk kritikan 

yang sangat fundamental, misalnya peristilahan dalam bidang sejarah musik 

seperti dikembangkan di Barat bisa ditransfer langsung ke situasi musik di 

Indonesia? Jika istilah ‘kontemporer’ di Barat berkaitan erat dengan salah satu 

fenomena historis dalam perjalanan zaman ke zaman, apakah pengertian spesifik 
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ini atau hanya pengertian umum yang bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu, 

buku ini menulis pula tentang komponis-komponis kontemporer Indonesia, 

Slamet Abdul Sjukur di antaranya. Terdapat analisis beberapa karya Slamet Abdul 

Sjukur yang dilakukan oleh penulis, selain komponis Indonesia lainnya. Pada 

bagian analisis musik, yaitu tentang karya ‘Spiral’ Slamet Abdul Sjukur serta 

kaitannya dengan ‘Dekomposisi dan Rekomposisi’ dan Erik Satie, dikatakan 

bahwa apabila Slamet Abdul Sjukur adalah ‘anak buah’ Satie di Indonesia pada 

masa sekarang. Maka kesan demikian bukan sekedar lucu, melainkan kebanyakan 

benar. Kenyataan itu paling nyata dalam karya ‘Spiral’ ini, bukan karya ‘Spiral’ 

ini berdasarkan suatu karya Erik Satie, melainkan karena sikap, tujuan serta teknik 

Slamet memiliki banyak hubungan dengan Satie tanpa imitasinya. Slamet juga 

tidak ingin menampilkan semacam nostalgianya terhadap Satie, akan tetapi ia 

ingin merekayasa musik Satie atau mentranformasinya ke dalam suatu konteks 

yang punya makna baru, sesuai dengan konseptualisasi Slamet. Sejauh mana 

konsep ini merupakan tanda kenormatan Satie sebagai pelopor suatu konsep seni. 

Ternyata alasan masing-masing komponis ini tidak terlalu berbeda. Apabila Satie 

mengambil sikap demikian karena ‘kebohongan’ sekaligus keterasingan ‘ekspresi 

seni’ pada zamannya. Slamet juga seolah-olah bereaksi terhadap kedangkalan 

persepsi dan ‘khayalan mutu’ dalam era informasi dengan kecepatan informasi 

yang sudah di luar kemampuan persepsi manusia, walaupun manusia tidak suka 

mengakuinya. Dalam seluruh hiruk pikuk bunyi sehari-hari, Slamet ingin 

memberi sebuah alternatif terhadap musim ‘Olimpiade persepsi musik’, dalam 

arti: jumlah nada per-detik tidak otomatis mempunyai arti kualitatif, melainkan 
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kita harus mempelajari kembali mengapresiasikan makna dan kekayaan segala 

sesuatu secara rinci. Praktek dan apresiasi musik tidak boleh dikaitkan dengan 

unsur kompetitif, kecenderungan demikian sudah terlihat pada karya-karya Slamet 

sebelumnya (‘Kangen’,’Svara’), ‘Spiral’ barangkali paling tepat untuk mengalami 

yang dimaksud oleh komponisnya. Slamet justru ingin mewujudkan yang 

barangkali hanya dibayangkan oleh Erik Satie (dan kemudian dikembangkan oleh 

Cage), yaitu keterikatan bunyi-bunyi musik dengan bunyi-bunyi lingkungan, 

sehingga seorang apresiator harus masuk ke dalam karya ini. Maka salah satu 

kekayaan ‘Spiral’ adalah perbedaannya pada setiap pergelaran, sebab 

lingkungannya juga berbeda.  

3. Suka Hardjana, (2004), Antara Kritik dan Apresiasi, Buku Kumpulan 

Kritik dan Esai, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 

Buku yang memusatkan fokus pengamatan pada musik klasik, kontemporer, jazz, 

gamelan dan permasalahan musik lainnya. Dalam pendekatannya, buku ini tidak 

sepenuhnya memilih metode kritik sebagai cara, tetapi untuk sampai kepada 

pembacanya buku ini juga memoderati dirinya dengan cara pendekatan apresiasi 

seni untuk publik. Dengan demikian pesan-pesan informatifnya akan diterima 

oleh pemabacanya secara terbuka sebagai masukan dan catatan kritis tentang 

berbagai peristiwa musik seni yang pernah terjadi. Pada halaman 326 terdapat 

judul “Musik Kontemporer dalam Tanda Kutip” membahas mengenai Slamet 

Abdul Sjukur, yang mengajak kita melihat kembali kehidupan manusia pra 

sejarah ribuan bahkan miliaran tahun lalu ke dalam kenyataan hidup kita di zaman 
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modern abad ke-20. Dikatakan seperti sebuah cerita fiksi film time machine yang 

menggambarkan dua peristiwa dalam kurun waktu yang berbeda, masa lampau 

dan masa kini, pada saat yang sama. Karangan musik Slamet Abdul Sjukur 

berjudul ‘Uwek-uwek’ mendapat kajian khusus sebagai suatu karya yang 

mengingatkan kita semua ketika manusia purba belum mengenal peradaban 

fasilitas, di mana anggota tubuh manusia menjadi satu-satunya kemungkinan 

alternatif alat produksi untuk menunjang dan mempertahankan hidup, terdapat 

pula suatu analisis karya secara lugas terhadap gagasan Slamet Abdul Sjukur 

sebagai seorang komponis, dengan struktur dua suara yang sangat sederhana, 

tetapi padat dan subtil dalam tekstur kontrapungtalnya. Slamet sangat disiplin 

terhadap permainan ritme, ketinggian, dan intensitas bunyi, maupun pengetahuan 

dinamik dan peluang improvisasi dalam momen musikal yang sangat terjaga. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah teori berupa konsep yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Menurut Alwasilah, metode harus 

disiapkan untuk mencapai tujuan penelitian, (2006:85). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini tidak 

diperlukan adanya ‘angka’ sebagai hasil dari sebuah perbandingan tertentu. 

Menurut Komarudin, penelitian kualitatif adalah”sebuah penelitian yang 

hasil penelitiannya tidak dapat dilukiskan ke dalam bilangan atau ditulis menjadi 

data kuantitatif”, (1974:112). Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas, hakikat 

atau esensi objek yang diteliti, tujuannya agar tercipta sebuah pemahaman, 
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deskripsi, temuan-temuan dan pemunculan hipotesis. Creswell (1994:43) dalam 

bukunya, menjelaskan mengenai batasan penelitian kualitatif, bahwa: 

In a qualitative study, researchers often employ the present tense to 
annotate immediate, direct action, or the past tense in a quantitative study to 
create distance between the written study and action on which, the study is 
based. Further, a qualitative study may employ more questions to guide the 
reader, whereas a quantitative study would not use questions and would be 
written in a more formal compositional style. 

Seperti kutipan di atas, penelitian terhadap Slamet Abdul Sjukur ini 

membutuhkan pencarian data-data secara langsung, yaitu dengan cara 

memberikan banyak pertanyaan kepada subjek penelitian, maupun kepada orang 

lain yang memiliki hubungan terhadap subjek peneliti. Sehingga studi kualitatif 

digunakan sebagai cara dalam penelitian ini, karena tidak dibutuhkan jarak antara 

studi tertulis dengan tindakan yang didasarkan penelitian. Berbeda dengan 

kuantitatif yang tidak akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi 

ditulis dengan gaya komposisi yang lebih formal. 

Sementara itu, Alwasilah menjelaskan pendapatnya tentang penelitian 

kualitatif, bahwa: “mereka dinilai lebih ‘sensitif’ terhadap segala aspek perubahan 

yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi peneliti” (2000:105). Penelitian 

ini juga menerapkan pendekatan multidisipliner, alasannya adalah karena dalam 

penelitian ini digunakan beberapa cabang ilmu pengetahuan untuk melihat dan 

menganalisa permasalahan yang sama. Komaruddin menjelaskan bahwa: 

“pengarang atau penganalisa dapat memilih beberapa ilmu pengetahuan yang 

fungsional terhadap masalah itu. Pendekatan itu disebut pendekatan 

multidisipliner, karena disiplin dari setiap ilmu pengetahuan yang mungkin, 
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diperhitungkan untuk melihat dan menganalisa satu masalah yang sama”, 

(1974:28).  

Untuk menghadapi masalah yang akan terjadi, maka dalam penelitian ini 

digunakan beberapa cabang ilmu yang dapat mendukung proses pengumpulan 

data dilapangan, yaitu: Ilmu seni (musik), ilmu sejarah dan ilmu sosiologi. Secara 

visual, menurut Komaruddin (1974:29), hubungan antar ilmu pengetahuan dalam 

pendekatan multidisipliner, dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Diagram 2 

Pendekatan Multidisipler 

Pendekatan diakronis digunakan di dalam mengangkat dan meneliti 

mengenai perjalanan hidup Slamet Abdul Sjukur dalam berkesenian sejak kecil 

hingga dewasa. Penjelasan secara men-detil tentang istilah diakronis ini terdapat 

dalam buku Kamus besar Bahasa Indonesia, yang bermakna: “berkenaan dengan 

pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu; 

bersifat hysteria”, (2003:261). Pernyataan lain yang dapat dijadikan acuan tentang 

istilah diakronis sebagai sebuah pendekatan terhadap suatu penelitian, tertulis di 

Ilmu Seni 

Ilmu 
Antropologi 

Ilmu Sejarah 

Ilmu 
Sosiologi Masalah 

penelitian 
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dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, bahwa: diachronic, berdasarkan, 

menurut sejarah atau ilmu bahasa menurut sejarah (1975:180). Untuk 

mengungkap riwayat kehidupan Slamet Abdul Sjukur ini diperlukan pula studi 

kepustakaan atau library research, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data 

tambahan sebagai tulisan berupa data kepustakaan melalui rekaman karya, foto, 

film, serta wawancara langsung kepada Slamet Abdul Sjukur sebagai nara sumber 

utama juga sumber info lainnya, hingga menyaksikan langsung pertunjukan karya 

Slamet Abdul Sjukur secara live. Artinya, peneliti memiliki peran sebagai peneliti 

lapangan atau field researcher yang langsung terjun melakukan penelitiannya 

(Booth, 1982). Untuk mendapatkan data-data dilapangan diperlukan alat bantu 

penelitian berupa kamera video shooting atau handy cam dan kamera foto. 

Melalui alat bantu ini digunakan untuk merekam kejadian-kejadian yang aktual 

dan faktual untuk mendukung bahan penelitian yang sudah ada. 

Selanjutnya, di dalam sebuah penelitian akan diadakan kegiatan 

mengumpulkan data-data penelitian, untuk dijadikan bahan tulisan. Hal ini sangat 

penting dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif, seperti yang dikatakan oleh 

Komaruddin, (1974:113). mengenai pengumpulan data penelitian, bahwa: 

Dalam sebuah penelitian haruslah menggunakan data-data, pengumpulan 
data ini disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 
lazim digunakan di dalam sebuah penelitian atau penulisan tesis ada 
beberapa macam, antara lain wawancara, daftar pertanyaan (questionnaire), 
skala objektif, teknik proyektif dan pengamatan tindak tanduk. 

 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penulisan tesis biografi ini adalah: 
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1. Teknik wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara menjadi salah satu cara untuk mencari 

sumber data yang dipakai sebagai bahan tulisan. Proses wawancara tersebut 

dilakukan kepada narasumber yaitu: Slamet Abdul Sjukur, tujuannya untuk 

mencari data riwayat hidup, keluarga, kekaryaan dan kesenimanan Slamet Abdul 

Sjukur. Wawancara ini ditunjang oleh wawancara pendukung lainnya, yang 

dilakukan pada beberapa komponis kontemporer, pendidik musik dan murid yang 

mengetahui secara sungguh-sungguh tentang Slamet Abdul Sjukur. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencari data lain dari data sebelumnya, berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai kesenimanan dan pengakuan terhadap karya-

karya Slamet Abdul Sjukur. Selain itu ada juga wawancara singkat yang  

dilakukan kepada masyarakat yang ditemui secara acak, untuk membuktikan 

seberapa ‘dikenalnya’ Slamet Abdul Sjukur sebagai tokoh musik kontemporer 

Indonesia. 

2.  Observasi 

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung. Pengamatan ini dilakukan penulis selama kurun 

waktu penelitian, yaitu mulai dari keinginan untuk meneliti sampai penelitian 

berlangsung. Pengamatan dilakukan melalui segala kegiatan yang berhubungan 

dengan fokus penelitian, melalui Slamet sendiri, keluarga, murid-muridnya dan 

komunitas komponis musik kontemporer Indonesia.  
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3. Studi Dekomentasi 

Menurut Bungin (2007: 121) “Metode dokumenter adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial 

untuk menelusuri data histories”. Sedangkan Sugiyono (2007: 329) menyatakan 

bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. 

Dalam penelitian Slamet Abdul Sjukur studi dekomentasi akan dilakukan 

melalui cara: mengumpulkan musik rekaman Slamet Abdul Sjukur, partitur karya, 

piala, piagam, undangan, booklet, pamplet, poster, ataupun tulisan-tulisannya.  

H.  Instrumen Penelitan 

Daftar pertanyaan (Quetionnaire) adalah merupakan suatu cara lain dalam 

mendapatkan data penelitian, dimana pewawancara mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tesis kepada nara 

sumber. Setelah itu narasumber dipersilahkan menjawab semua pertanyaan yang 

telah disiapkan oleh pewawancara sebagai bagian pengumpulan bahan dan data 

penelitian. Biasanya pada penelititan ini narasumber dapat juga menjawab 

pertanyaan dengan mengisi isian daftar pertanyaan tanpa ditemani oleh orang lain, 

dengan alasan untuk mengurangi adanya pengaruh luar yang dapat meningkatkan 

subyektifitas pertanyaan. Untuk menghimpun data-data yang akan digunakan 

dalam penelitian biografi Slamet Abdul Sjukur ini, maka digunakan beberapa 

butir pertanyaan sebagai salah satu instrument pertanyaan penelitian. Tujuan 
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penggunaan data pertanyaan dalam penelitian ini adalah untuk menunjang 

kekuatan dari proses wawancara yang dilakukan dalam penelitian. Data 

pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, telah menjadi salah satu bagian 

terbesar dalam proses wawancara. 

 

I. Analisis Data 

Teknik Triangulasi, teknik ini mengangkat apa yang tercermin dari minat 

dan bagaimana cara mengumpulkan data dari beberapa sumber, yaitu: nara 

sumber utama sebagai objek penelitian, nara sumber lain merupakan pendukung 

data yang ada dan kepustakaan.Teknik ini digunakan untuk mengetahui pendapat 

atau’sudut pandang’beberapa orang tentang’orang’ yang dijadikan obyek dalam 

sebuah penelitian. Setiap pengamat akan mempunyai pendapat sendiri sesuai 

dengan pengalaman yang dia miliki, jadi tidaklah mengherankan bila terdapat 

perbedaan pendapat antara pengamat yang satu dengan lainnya dalam 

memberikan pandangan dan pendapat terhadap obyek yang diteliti. Teknik 

triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian ini, karena banyak data 

mengenai Slamet Abdul Sjukur yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal 

dari pendapat orang, kepustakaan dan dari Slamet Abdul Sjukur sendiri. 
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Diagram 3 

Teknik Triangulasi 

 

Penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah, sebuah 

pertanyaan yang sama akan diberikan kepada beberapa orang nara sumber 

pendukung yang berbeda, namun datang dari kalangan yang memiliki latar 

belakang yang sama, yaitu musik kontemporer. Dijelaskan oleh Alwasilah, 

“bahwa triangulasi merujuk pada dua konsep yakni dimensionalitas melalui sudut 

pandang yang jamak dan stabilitas. Sumber-sumber, metode dan teknik yang 

berbeda bila digabungkan meningkatkan kredibilitas”, (2008:176). 
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