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BAB V 

MODEL PELATIHAN TRADISI LISAN  

GAMBANG RANCAG DI MASYARAKAT BETAWI 

 

A. Pendahuluan 

 Landasan model pelatihan gambang rancag di masyarakat berdasarkan 

pada tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2003 

Pasal 1 Ayat 3 bahwa yang dimaksud Sistem Pendidikan Nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dipertegas dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 Pendidikan berdasarkan jenisnya dapat dibagi tiga, yaitu (1) pendidikan 

formal yang dilaksanakan di sekolah, (2) pendidikan informal yang dilaksanakan 

di keluarga, dan (3) pendidikan nonformal yang dilaksanakan di lingkungan 

masyarakat. Khusus untuk pendidikan nonformal, Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Pasal 26 menjelaskan bahwa pendidikan ini dapat dilaksanakan di luar 

pendidikan formal dengan pelaksanaan terstruktur dan berjenjang. Sistem 

pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian yang 

profesional. Jenis pendidikan nonformal antara lain pendidikan di balai pelatihan 

dan di sanggar-sanggar.  

 Perbedaan antara pendidikan dari pelatihan  menurut  Notoatmojo  dalam 

Mustofa (2010, hlm. 9)  adalah  pertama pendidikan lebih luas dari pelatihan, 

Kedua pelatihan lebih berkaitan dengan pengembangan ketrampilan tertentu, 

sedangkan pendidikan dan pelatihan lebih berkaitan dengan tingkatan-tingkatan 
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pemahaman secara umum, secara lebih rinci. Selanjutnya Notoatmojo  dalam 

Mustofa (2010, hlm. 9) membandingkan pendidikan dengan pelatihan dalam 

beberapa aspek aspek, yaitu : (1) pada aspek  pengembangan kemampuan 

pendidikan lebih menekankan pada kemampuan pengembangan menyeluruh 

(overell), sedangkan pelatihan lebih mengembangan pada kemampuan 

khusus.(specific), (2) pada aspek area kemapuan pendidikan menekankan pada 

kemampuan, afektif, kognitif, dan psikomotor.sedangkan pelatihan lebih 

menenkankan pada aspek psikomotor. (3) pada aspek  jangka waktu pelaksanaan, 

pendidikan lebih bersifat jangka panjang (long term), sedangkan pelatihan lebih 

bersifat jangka pendek (short term), (4) pada aspek materi yang disampaikan, 

pendidikan lebih bersifat umumn, semntara pelatihan bersifat khusus, (5) aspek 

penggunaaan metode, pendidikan lebih bersifat konvensional, sedangkan 

pelatihan bersifat inkonvensional, dan (6) pada aspek penghargaan akhir, 

pendidikan memberikan gelar, sedangkan pelatihan memberikan sertifikat. 

 berkaitan dengan bahwa pendidikan dibandingkan pelatihan.  

 Berdasarkan perbedaan antara pendidikan dan pelatiha maka, hal ini sesuai 

keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 tentang pedoman peyelenggaraan 

kegiatan pelatihan kesenian di Balai Latihan Kesenian Provinsi DKI Jakarta 

bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelatihan kesenian yang 

efisien dan efektif guna mencapai hasil pelatihan berkualitas, perlu ditetapkan 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesenian di Balai Latihan Kesenian. 

Selanjutnya, dalam Pasal 2 pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesenian 

di Balai Latihan Kesenian (BLK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 

memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 Sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman penyelenggaraan pelatihan 

kesenian di Balai Latihan Kesenian Provinsi DKI Jakarta bahwa pelatihan akan 

dapat menghasilkan para pelatih dan pelaku kesenian yang berkualitas apabila 
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pelatihan tersebut dilaksanakan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan dari 

berbagai aspek, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan 

evaluasi. Oleh karena itu, pedoman penyelenggaraan pelatihan kesenian di Balai 

Latihan Kesenian dapat dijadikan acuan penyelenggaraaan Pelatihan Kesenian 

Balai Latihan Kesenian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Sistem pelatihan tradisi dengan membuat model pelatihan gambang 

rancag diwujudkan sebagai salah satu bentuk pewarisan gambang rancag di 

masyarakat guna melakukan pemberdayaan masyarakat melalui hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses pewarisan budaya dapat dilakukan oleh 

masyarakat terhadap warga masyarakat dalam jangka waktu sepanjang hayat 

anggota masyarakat tersebut, yakni berlangsung dari sejak lahir hingga akhir 

hidup. Tujuan pewarisan budaya adalah membentuk sikap dan perilaku warga 

masyarakat sesuai dengan budaya masyarakatnya. Budaya diwariskan dari 

generasi terdahulu ke generasi berikutnya, untuk selanjutnya diteruskan ke 

generasi yang akan datang.  

Dalam proses pewarisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya terjadi 

proses penyesuaian dan penyempurnaan budaya yang diwariskan sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat. Selalu ada dinamika budaya,  

bahwa pewarisan gambang rancag harus bergerak maju sehingga apa yang 

diwariskan melalui pelatihan di balai latihan tradisi mengalami pengembangan 

yang sesuai dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan. Pewarisan 

harus diikuti dengan proses penanaman nilai, peraturan, norma, adat istiadat 

masyarakat dengan tujuan setiap anggota masyarakat mengenal, menghayati, dan 

melaksanakan kebudayaan yang ada dan berlaku di masyarakatnya. Melalui 

sosialisasi diharapkan setiap anggota masyarakat mampu memainkan peran 

sosialnya dalam berbagai lingkungan secara baik dan bertanggung jawab sesuai 

dengan harapan-harapan masyarakat.  



418 

 

Siti Gomo Attas , 2015 
PROSES PENCIPTAAN GAMBANG RANCAG DALAM KONTEKS FUNGSI, MAKNA DAN MODEL 
PELATIHAN DI MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Tahapan pewarisan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam penelitian 

proses penciptaan gambang rancag di masyarakat dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

1. Ketika calon penutur memiliki keinginan untuk menjadi penutur, dimulai 

sejak ia menyenangi cerita yang dituturkan seorang pencerita. Semakin 

sering ia mendengar cerita yang dituturkan, maka ia akan semakin akrab 

dengan cerita tersebut. Pada tahapan ini, dijelaskan bahwa pengulangan 

frasa atau kata yang disebut dengan formula sudah masuk ke dalam 

ingatan penutur muda tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah 

dialami oleh perancag muda firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) ketika 

sering mengikuti ayahnya, Rojali (78 tahun) dan pamannya Yayah (alm.) 

tampil dalam tanggapan. Sejak itu, secara tidak langsung pengulangan 

frasa, klausa, dan kalimat berupa formula telah masuk dalam ingatan 

mereka sebagai generasi yang menerima warisan tradisi lisan gambang 

rancag. 

2. Tahapan kedua dimulai ketika penutur muda, Firman (34 tahun) dan Jafar 

(50 tahun), tidak hanya mendengar tetapi sudah mulai belajar untuk 

menuturkan cerita yang sebelumnya sudah sering didengar, baik dengan 

maupun tanpa iringan instrumen. Pada tahapan ini penutur akan semakin 

mengenal irama dan melodi untuk menuturkan cerita. Melodi dalam 

penuturan tradisi lisan menjadi salah satu bagian untuk menyampaikan ide 

atau cerita. Melodi pula yang membuat seorang penutur harus menyususn 

kata-kata atau suku kata agar tetap indah didengar. Hal inilah yang 

mebedakan tradisi lisan dan tradisi tulis. Dalam tradsi lisan tidak ada 

model yang pasti dan jelas sebagai panduan untuk calon penutur. Setiap 

kali cerita yang dituturkan oleh tukang cerita didengarkan, pasti selalu ada 

perbedaannya. 

3. Tahap ketiga adalah ketika tukang cerita muda, Firman (34 tahun) dan 

Jafar (50 tahun) mampu menampilkan sebuah cerita yang ia pernah dengar 
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dari gurunya (dalam hal ini bapak dan pamannya) di hadapan para 

penonton. Penutur muda akan menyelesaikan tahapan belajarnya dengan 

sering tampil dan mendengarkan tanggapan dari penonton atau 

pendengarnya. Semakin sering berhadapan dengan penonton, perancag 

muda Firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) akan semakin mahir 

berimprovisasi, mengakumulasi, serta memperbarui model formula. 

Dari ketiga tahapan proses pewarisan (belajar penutur cerita) oleh Lord di 

atas, menunjukkan bahwa peran formula sebagai salah satu aspek yang penting. 

Pada tahapan awal belajar, penutur muda (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) sudah 

mulai mengenal formula dari cerita yang didengarnya. Formula adalah seperti 

yang dikemukakan oleh Albert Lord dan Milman Parry—setelah meneliti proses 

penciptaan karya seorang penyair Yunani bernama Homerus yang berjudul Ilias 

dan Odyssea—yang membuktikan bahwa setiap kali tukang cerita rakyat atau 

seorang guslar, dalam membawakan ceritanya dia menciptakan kembali secara 

spontan, namun dengan memakai sejumlah besar unsur bahasa (Teeuw, 1994, hlm. 

2-3).  

Metode pewarisan oleh Lord tersebut dapat dilakukan di lembaga 

pelatihan atau sanggar-sanggar melalui model pelatihan gambang rancag dalam 

proses penciptaan seperti yang telah dilakukan oleh Rojali (78 tahun) kepada anak 

dan cucunya selama tiga generasi. Pewarisan tradisi lisan boleh mengikuti aturan-

aturan tertentu yang tetap, tetapi ia juga boleh jadi sebuah hal yang sangat spontan.  

Pewarisan tradisi lisan tidak hanya dilakukan di sekolah atau secara formal, 

namun dapat pula dilakukan di di luar sekolah atau melalui pendidikan nonformal. 

Sistem pewarisan formal ialah secara sengaja mendidik generasi muda untuk 

menjadi pemain yang lebih profesional, sedangkan sistem pewarisan nonformal 

melalui pemagangan. Pewarisan gambang rancag selama ini juga masih 

berlangsung, baik formal maupun Informal. Firman (dalam wawancara pada 

Januari 2013, di kedimannya, Beji Depok) mengatakan bahwa di tempat ia 

mengajar, yaitu SMA 105 Jakarta dan SMK Karawitan Jakarta, ia juga 
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memperkenalkan kesenian gambang rancag kepada murid-muridnya melalui 

musik gambang kromong. Menurut Firman antusiasme murid-muridnya besar 

untuk mempelajari musik tradisi lisan gambang kromong. Proses belajar-mengajar 

musik dan lagu Betawi di sekolah tentu harus berpedoman pada kurikulum 

sekolah yang disusun sesuai kompentensi musik dan lagu Betawi. 

Mengenai pewarisan gambang rancag di keluarga secara khusus, Rojali 

(dalam wawancara 22 Juni 2013, di rumahnya, Jl. Gandaria Pekayon Jakarta 

Timur) mengatakan bahwa dia mengajarkan kepada anak dan cucunya—yang 

sekarang sudah mahir ngerancag—tentang cara bermain gambang rancag adalah 

dengan sistem pemodelan dan pemagangan. Anak dan cucunya diajak melihat 

proses Rojali latihan bersama grupnya jika akan tampil. Selanjutnya, Rojali 

memberi kesempatan kepada anak-cucunya untuk main di latihan dan pertunjukan 

dimulai dari mendampingi terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa cakap, 

akhirnya diberi kesempatan untuk menggantikan posisinya bermain. 

Selanjutnya mengenai model pewarisan melalui pelatihan, Dodo Sukarda 

(dalam wawancara pada Jumat, 27 Juni 2014, di BLK Pondok Kelapa Jakarta 

Timur) mengatakan bahwa “BLK berperan sebagai pusat pelatihan yang bertugas 

melaksanakan pelatihan kesenian dan evaluasi pelatihan kesenian, serta 

penyediaan fasilitas pelatihan kesenian.” Maksud dan tujuan pelatihan gambang 

rancag pada tahun 2013 ini adalah untuk menumbuhkan minat generasi muda 

terhadap seni tradisi Betawi berupa gambang rancag. Hal ini dimaksudkan agar 

seni gambang rancag dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai 

dengan harapan dunia seni dan masyarakat pendukungnya. Termasuk agar seni 

gambang rancag kembali mendapat tempat di hati masyarakat Jakarta yang 

heterogen. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Agussalim (2006, hlm. 155) yang 

mengatakan bahwa “pewarisan merupakan suatu proses memberikan pengetahuan 

yang dapat berupa ilmu, keterampilan, sikap dan prilaku, serta harta pusaka dari 

pemilik kepada penerima waris.” Dalam hal pewarisan, Agussalim menegaskan 
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betapa pentingnya faktor kekerabatan dalam sistem pengelolaan seni pertunjukan. 

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pertunjukan tradisi, 

masyarakat tradisi dapat menggunakan pendekatan manajemen organisasi seni 

pertunjukan, baik pewarisan yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di 

lembaga-lembaga pelatihan milik masyarakat maupun pemerintah. 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pewarisan gambang rancag 

adalah proses pemberian pengetahuan atau pemindahan ilmu (transfer knowladge) 

tentang gambang rancag yang mencakup musik gambang kromong dan terutama 

tuturan rancag, baik kepada keluarga terdekat khususnya maupun kepada 

masyarakat Betawi pada umumnya. Pewarisan ini bisa melalui keluarga, dapat 

juga melalui pelatihan oleh lembaga- lembaga pelatihan milik pemerintah. 

Pewarisan keluarga dilakukan dengan mengajarkan atau memberi pemodelan di 

lingkungan keluarga inti. Sementara itu, pewarisan lewat pelatihan digambarkan 

sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan gambang rancag 

yang diadakan di lembaga Balai Latihan Kesenian (BLK), Jakarta Timur. Adapun 

pelaksanaan pelatihan di BLK sebagai bentuk model pelatihan gambang rancag 

yang dilaksanakan tahun 2013 meliputi hal-hal berikut. 

 

 

B. Perencanaan Model Pelatihan Gambng Rancag 

1. Persiapan 

Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan, perlu dilakukan 

beberapa kegiatan persiapan dengan harapan tercapainya efektifitas dan efesiensi 

penyelenggaraan pelatihan. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan tersebut. 

a. Rekrutmen dan Seleksi 

Rekrutmen merupakan proses untuk mendapatkan calon peserta 

pelatihan melalui kegiatan mendaftar dan mengumpulkan calon peserta untuk 

setiap jenjang pelatihan. Berdasarkan rekrutmen dan seleksi yang telah 
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dilkukan melalui publikasi dan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan 

lembaga/instansi terkait. serta melalui bentuk seleksi administrasi dan tes 

keterampilan, diperoleh data bahwa peserta pelatihan gambang rancag tahun 

2013 berjumlah 30 orang peserta yang berasal dari 7 sanggar di Jakarta Timur. 

Berikut adalah tata tertib yang harus dipenuhi untuk bisa dinyatakan sah 

sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta 

Timur. 

1) Peserta adalah mereka yang telah terdaftar serta memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia. 

2) Peserta harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan 

technical meeting sampai dengan penutupan. 

3) Selama pelatihan berlangsung peserta wajib menjaga ketertiban di 

tempat pelaksanaan pelatihan. 

4) Setiap kehadiran peserta wajib mengisi daftar hadir. 

Adapun mengenai nama dan asal sanggar peserta dapat digambarkan dalam 

tabel berikut. 

No. Nama Peserta Nama Sanggar 

1. Dede permana Sinar Betawi Entertainment 

2. Muhammad Rizal Hermawan Sinar Betawi Entertainment 

3. Muhammad Rapig Sinar Betawi Entertainment 

4. Aji Syaputra Margasari Kancil Putra 

5. Anggada Suhendri Sinar Betawi Entertainment 

6. Muhamad Zulfikar Sinar Betawi Entertainment 

7. Alexander valentino Huwae Sinar Betawi Entertainment 

8. Irvan Apriansyah Sinar Betawi Entertainment 

9. Hilman Rizki Fauzi Margasari Kancil Putra 

10. Wahyudi Zulfikar Margasari Kancil Putra 

11. Doni Kusuma Margasari Kancil Putra 

12. Muhammad Sidik Margasari Kancil Putra 

13. Suci Cahyani Sanggar Andri 

14. Ahmad Fauzi Margasari Kancil Putra 

15. Hafid Noafal Margasari Kancil Putra 
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16. Sukma Ru’uful Samudra Timur 

17. Maulana Yusuf Samudra Timur 

18. Adityo S. Samudra Timur 

19. Irwana Samudra Timur 

20. Afian Azahari Samudra Timur 

21. Rian Kurnia Sandy Margasari Kancil Putra 

22. Budi Setiawan Margasari Kancil Putra 

23. Sandi Frandila Margasari Kancil Putra 

24. M. Aditia Sandiwara Pisau Dapur 

25. Okky Anwar Akbar Margasari Kancil Putra 

26. Murtanih Jali Putra  

27. Ha rry panca Saputra Jali Putra 

28. Robby Maulana  Jali Putra 

29. Ridwan Rendy Jali Putra  

 

 

 

2. Manajemen  Pelatihan 

Manajemen pelatihan merupakan salah satu faktor penting menuju 

keberhasilan penyelenggaraan suatu pelatihan. Untuk mencapai keberhasilan 

penyelenggaraan  suatu   pelatihan gambang rancag  meliputi hal-hal berikut. 

a. Peserta, hal yang harus dipersiapkan, yaitu: buku induk peserta, daftar 

hadir peserta, dan daftar nilai peserta yang disesuaikan dengan pelatihan. 

b. Instruktur pengajar disesuaikan dengan kegiatan pelatihan gambang 

rancag dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala UPT Balai Latihan 

Kesenian Jakarta Timur No. 19/2013 tanggal 7 Juni 2013, yaitu: 

pengajar   : Firmansyah, S.Pd.  
asisten pengajar  : Jay Kandi 

tim pembuat materi  : Firmansyah, S.Pd dan Siti Gomo Attas  
      (Peneliti) 

pembawa acara  : Putri Miranda 
petugas dokumentasi  : Robi 
petugas soundsystm  : Hamdani 

grup percontohan/model : Grup Gambang Kromong Puja Betawi  

  pimpinan Firmansyah, S.Pd. 
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c. Surat penugasan pengajar. Surat penugasan penagajar atau  surat 

keputusan  berupa penugasan  (SK ) dari pimpinan BLK kepada pelaksana 

untuk  diberikan  kepada pengajar sebelum pelaksanaan pelatihan 

diselenggarakan. 

d. Daftar hadir instruktur/pengajar.  Khusus untuk daftar hadir pengajar harus 

sudah disediakan pada saat pelaksanaan pelatihan berlangsung. Daftar ini 

untuk  mengetahui kehadiran pengajar  pelatih termasuk bagian materi 

yang disampaikan. 

e. Lembar evaluasi instruktur/pengajar. Lembar ini disedikan panitia  

pelatihan untuk diisi oleh peserta pelatihan. 

f. Daftar permintaan bahan pelatihan.  Daftar permintaan bahan pelatihan 

ditujukan pada pelaksanan harian dan kepada para pelatih atau narasumber 

pelatihan 

g. Jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan harus  disipakan pada acara 

pelaksanaan pelatihan agar para peserta dan panitia pelatiham memahami 

urutan  kegaiatan yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan pelatihan. 

 

C. Pelaksanaan Model Pelatihan Gambang Rancag 

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah agar seni tradisi lisan 

gambang rancag dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan 

harapan dunia seni dan masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Betawi.  

Target dari pelatihan gambang rancag ini adalah untuk menjaga tradisi lisan 

gambang rancag dari kepunahan. Oleh karena itu, diharapkan agar 30 orang 

peserta pelatihan gambang rancag yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dapat 

mewariskan kepada anggota-anggota sanggar lainnya yang ada di wilayah DKI 

Jakarta (para peserta pelatihan ini dapat menjadi model anggota lain di tempat 

sanggar mereka masing-masing). Dengan demikian, diharapkan sasaran agar seni 

tradisi lisan gambang rancag kembali mendapat tempat di hati masyarakat Betawi 

dapat tercapai. 
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Pelaksanaan kegiatan pelatihan gambang rancag tahun 2013 yang diadkan 

di BLK  Jalan Haji Naman Jakarta Timur terdiri dari tiga tahap, yaitu: persiapan, 

pelaksanaaan, dan evaluasi. 

1. Tahap Persiapan 

a. Membuat kerangka acuan kerja (KAK) atau rencana kerja. 

b. Kerangka acuan kerja pelatihan gambang rancag tahun 2013, meliputi 

latar belakang yang menjelaskan tentang pengertian gambang racag, 

fungsi gambang rancag, dan bagaimana mempelajari tingkat kesulitan 

gambang rancag. 

c. Menghubungi para tenaga ahli. 

Tenaga ahli di sini mengacu pada tenaga ahli akademisi dan prakitis, yaitu 

orang-orang yang berkompeten dan memahami unsur-unsur seni dalam 

gambang rancag, meliputi seni musik, seni teater, seni rupa, dan seni 

sastra dalam gambang rancag.  

d. Menyusun materi pelatihan. 

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat materi sebagai berikut.  

1) Kelompok Umum 

a) Wawasan Seni 

Narasumber memberikan pengetahuan mengenai wawasan 

kesenian gambang rancag, baik dari segi sejarah, bentuk, 

maupun cara memainkan gambang rancag. 

b) Apresiasi seni musik tradisi. 

Perihal apresiasi seni untuk musik tradisi perlu dimuat dalam 

materi pelatihan gambang rancag, mengingat bahwa kesenian 

gambang rancag menggunakan musik tradisi, yaitu musik 

gambang kromong. 

c) Pengantar pengetahuan seni gambang rancag. 

2) Kelompok Inti 

a) Praktik memainkan gambang kromong. 
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b) Praktik melakukan proses penciptaan lagu dalam bentuk pantun 

dan syair. Pengajar memberikan arahan bagaimana peserta 

pelatihan sebelum merancag harus mengetahui beberapa hal, 

yaitu: 

 memahami isi cerita yang akan dirancagkan; 

 menyusun cerita tersebut dalam pola pantun dan syair; 

 melagukan pantun dan syair yang telah disusun dengan 

irama lagu rancag. 

c) Olah vokal. 

Peserta diberikan arahan tentang bagaimana cara menyanyikan 

lagu rancag dalam irama lagu Betawi. 

d) Praktik penyajian pertunjukan gambang rancag. 

3) Kelompok penunjang. 

a) Tata pentas.  

b) Estetika 

Estetika mencakup keindahan dan keselarasan dari pertunjukan 

gambang rancag dalam proses pelatihan yang dilakukan di 

BLK Jakarta Timur, 2013. Hal ini bisa dilihat dari apa yang 

dipertunjukan oleh para peserta saat pementasan gambang 

rancag berlangsung. 

c) Perekrutan peserta melalui berbagai media dan brosur. 

d) Pembuatan surat keputusan oleh pihak penyelenggara pelatihan.  

e) Melakukan pemesanan bahan dan materi pelatihan yang 

dibutuhkan. 

f) Melakukan rapat-rapat terkait persiapan pelaksanaan pelatihan 

gambang rancag. 

g) Pendaftaran peserta melalui jalur yang ditetapkan oleh panitia 

pelaksana dengan disertai beberapa persyarakat. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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a. Rapat pengarahan teknis. 

Rapat pengarahan teknis dilakukan secara rutin dan terjadwal agar 

setiap tahap pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancer. 

b. Penataan ruangan. 

c. Registrasi peserta. 

Jumlah peserta terdaftar sebaganya 30 orang dari 7 sanggar di Jakarta 

Timur. 

e. Upacara pembukaan. 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.1 Upacara pembukaan diawali dengan Laporan dari Ketua Pelaksana 
Kegiatan Pelatihan Gambang Rancag. 

(Sumber: Dok. Siti Gomo A., 2013) 
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Foto 5.2 Sambutan Ketua UPT BLK Jakarta Timur dalam Upacara 
Pembukaan Pelatihan Gambang Rancag 2013. 

(Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.3 Contoh Model Pertunjukan Gambang Rancag yang Dipentaskan di 
Upacara Pembukaan (Sumber: UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

f. Pelaksanaan pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta Timur. 
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Foto 5.4 Pengajar/Pelatih, Firman (34 tahun), sedang memberikan arahan 
kepada para peserta pelatihan gambang rancag. 

(Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.5 Para Peserta sedang Menyimak Arahan dari Pengajar/Pelatih 
Gambang Rancag (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur., 2013) 
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Foto 5.6 Pengajar sedang Memberikan Arahan Bermain Musik Tehyan 
kepada Para Peserta Pelatihan Gambang Rancag BLK Jakarta Timur, 2013 

(Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.7 Pengajar sedang Memberikan Arahan terhadap Pelatihan Proses 
Penciptaan Lagu Rancag (Sumber: Dok. Siti Gomo A., 2013) 
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Foto 5.8 Para Peserta Mempraktikan Hasil Pembelajaran Musik Gambang 
Rancag (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.9 Para Peserta Pelatihan Gambang Rancag Mempraktikan Cara 
Memainkan Musik Gambang Kromong (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta 

Timur, 2013) 
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Foto 5.10 Peserta Pelatihan sedang Mempraktikan Hasil Arahan Proses 
Penciptaan Lagu Rancag (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.11 Para Peserta sedang Mempraktikan Bentuk Pertunjukan Gambang 
Rancag (Sumber: Dok. Siti Gomo A., 2013) 

 

 

g. Upacara penutupan. 
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Foto 5.12 Kepala UPT BLK Jakarta Timur Memberikan Sambutan untuk 
Menutup Kegiatan Pelatihan Gambang Rancag 2013  

(Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.13 Pemberian Penghargaan kepada Perwakilan Kelompok Gambang 
Rancag yang Mlelakukan Pementasan Terbaik  

(Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 
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3. Tahap Pelaporan 

a. Pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh pihak penyelenggara. 

b. Pembuatan laporan pelaksanaan oleh pihak penyelenggara, khususnya 

panitia terkait. 

c. Penyerahan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Dinas 

Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta. 

d. Penyerahan laporan pelaksanaan dari Ketua Pelaksana kegiatan 

pelatihan kepada Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI 

Jakarta melalui Kepala UPT BLK Jakarta Timur. 

 

D. Capaian Kinerja 

1. Input 

Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari 7 sanggar kesenian 

Betawi di Jakarta Timur. 

2. Output 

Terselenggaranya kegiatan pelatihan gambang rancag 2013 di BLK 

Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3. Outcome 

Lahirnya 30 orang pelaku seni gambang rancag, baik sebagai perancag 

maupun sebagai pemain musik pengiring. 

4. Bennefit 

Bertambahnya pelaku seni gambang rancag di wilayah Jakarta Timur 

yang siap tampil, layak ditonton, dan memiliki nilai ekonomis dalam skala 

lokal, nasional, hingga internasional. 

5. Impact 

Bertahannya eksistensi seni gambang rancag yang merupakan salah satu 

aspek budaya masyarakat Betawi yang harus dilestarikan melalui 
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perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sesuai dengan harapan 

dan tugas dari masyarakat dan pemerintah. Baik masyarakat maupun 

pemerintah, pada saatnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

upaya pemberdayaan masyarakat gambang rancag melalui pelatihan 

gambang rancag di masyarakat sebagai pencerminan jati diri orang 

Betawi agar tidak semakin terasing dari akar budayanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Bagan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Gambang Rancag, BLK Jakarta 
Timur, 2013 (Sumber: Dok. Siti Gomo A., 2015) 

 

 

E. Evaluasi Hasil Pelatihan Gambang Rancag 

Berdasarkan hasil pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta Timur pada 

tanggal 10 s.d. 21 Desember 2013, terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi 

untuk memaksimalkan model pelatihan gambang rancag. Evaluasi dalam 

pelatihan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu evaluasi terhadap hasil yang 

dicapai peserta pelatihan dan evaluasi terhadap pelaksana pelatihan—dalam hal 

ini UPT Balai Latihan Kerja. 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

BENNEFIT 

IMPACT 
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1. Evaluasi terhadap Peserta Pelatihan 

Evaluasi terhadap peserta pelatihan terdiri atas tes teori yang meliputi 

pengetahuan, baik dasar maupun penunjang, mengenai gambang rancag serta 

tes praktik. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa dari 30 peserta yang 

terbagi dalam 3 kelompok pertunjukan (masing-masing kelompok berjumlah 

10 orang, peserta tersebut ada yang memainkan alat musik dan ada yang 

menyanyikan lagu rancag) pada umumnya sudah mengetahui teori mengenai 

pengetahuan gambang rancag dan musik gambang kromong. Sementara, pada 

praktiknya, dari 3 kelompok yang menampilkan pertunjukan gambang rancag, 

peserta kelompok 1 merupakan peserta yang paling mampu memainkan 

gambang rancag, baik dari segi cara meracik lagu teks rancag dengan 

improvisasi maupun dari segi cara menyelaraskan dengan musik gambang 

kromong. 

 

G

a

m 

 

 

b 

 

 

 

Foto 5.14 Penampilan Kelompok 1 pada Pelatihan Gambang Rancag di BLK 
Jakarta Timur, 2013 (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 

 

Untuk kelompok kedua dan ketiga, mereka sudah mahir memainkan musik 

gambang kromong tetapi keahlian mereka merancag dengan cara improvisasi 

masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan kemampuan mereka 
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mengingat kata-kata dalam lagu rancag masih terbatas sehingga cara mereka 

meracik teks lagu rancag masih terlihat kaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.15 Penampilan Kelompok 2 pada Pelatihan Gambang Rancag di BLK 
Jakarta Timur, 2013 (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 
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Foto 5.16 Penampilan Kelompok 3 pada Pelatihan Gambang Rancag di 
BLK Jakarta Timur, 2013 (Sumber: Dok. UPT BLK Jakarta Timur, 2013) 
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Evaluasi terhadap tes praktik meliputi seluruh mata latihan pada 

pelaksanaan pelatihan gambang rancag, yang meliputi hal berikut. 

a. Tes evaluasi kelas. Pada tes ini para peserta dari 3 kelompok diminta 

untuk tampil dalam praktik pertunjukan gambang rancag. Dari ketiga 

kelompok mengikuti pelatihan, pada setiap pelaksanaan latihan praktik 

peserta kelompok 1 selalu mendominasi nilai tertinggi. Hal ini disebabkan 

karena kemampuan mereka dalam mengolah kesatuan unsur gambang 

rancag, yaitu antara kemampuan merancag dan bermusik dapat dijalankan 

dengan selaras. Sementara itu, untuk kelompok 2 dan 3 masih belum 

mahir memainkan dan menyelaraskan antara musik dengan lagu rancag 

yang mereka tampilkan. 

b. Evaluasi pertunjukan (performance test) adalah bentuk evaluasi yang 

dilakukan pihak pelaksana pelatihan dalam bentuk: 

1) bidang seni pertunjukan, melakukan pementasan terhadap materi 

kesenian yang diajarkan atau dilatihkan;  

2) bidang seni rupa, yaitu kegiatan peserta pelatihan dengan cara 

memamerkan penguasaan materi pertunjukan yang sudah diajarkan, 

dengan evaluasi tersebut dapat terlihat bahwa dari ketiga kelompok 

yang ada, penguasaan terhadap bidang seni rupa sebagai bagian yang 

melengkapi pertunjukan memperlihatkan hal positif sehingga sangat 

memenuhi kompetensi; 

3) bidang seni media rekam, yaitu melakukan kegiatan pertunjukan 

terhadap materi kesenian yang diajarkan atau dilatihkan, di mana hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa penguasaan terhadap bidang seni media 

rekam sudah memenuhi standar sebuah pertunjukan. 

c. Evaluasi pasca, yaitu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia 

dan diperuntukkan pada pelatihan gambang rancag setelah para peserta 

melakukan praktik lapangan. Pada tahap evaluasi ini, belum ada kegiatan 
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yang dilakukan karena setelah penutupan pelatihan tidak diadakan tes 

evaluasi terhadap kegiatan pertunjukan di lapangan. 

 

 

 

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan 

Evaluasi penyelenggaraan terhadap pelatihan gambang rancag di BLK 

Jakarta Timur, pada tanggal 10-21 Desember 2013, bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelatihan gambang rancag 

dilakukan. Adapun evaluasi penyelenggaraan pelatihan meliputi:  

a) Evaluasi Tahap Awal 

Pada evaluasi tahap awal dapat diketahui sejauh mana persiapan 

penyelenggaraan pelatihan dianggap masih kurang memenuhi standar 

persiapan awal penyelenggara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa para 

peserta pelatihan gambang rancag masih menemukan kendala-kendala 

dalam mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh panitia pelatihan. 

b) Evaluasi Pertengahan 

Evaluasi pertengahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan 

gambang rancag ini adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan 

sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Dalam kegiatan pelatihan, 

evaluasi pertengahan ini menunjukkan bahwa ada beberapa peserta dan 

panitia yang belum maksimal mengikuti jalannya pelatihan termasuk  

penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta latihan, terutama 

peralatan musik gambang kromong yang masih terbatas. 

c) Evaluasi Tahap Akhir 

Evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan 

penyelenggaraan pelatihan, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan atau belum sesuai perencanaan. Dari hasil pemantauan 

evaluasi akhir menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan belum 
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sesuai dengan standar pelatihan untuk menghasilkan peserta pelatihan 

yang mahir memainkan gambng rancag secara profesional. 

 

F. Bimbingan Pasca Pelatihan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran pelatihan gambang rancag 

diupayakan dilakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan terhadap peserta 

pelatihan pascaproses pelatihan yang meliputi bimbingan, praktik kerja lapangan, 

monitoring, dan uji kompetensi. 

1. Bimbingan 

Berdasarkan pemantauan hasil pelatihan yang dilakukan oleh peneliti, data 

menunjukkan bahwa setelah pelatihan berakhir pada 21 Desember 2013 para 

peserta tidak mendapat bimbingan secara langsung. Hal ini dikemukakan oleh 

perwakilan peserta, Suciwati (28 tahun) dan Sandi Frandika (27 tahun) yang 

mengatakan bahwa setelah mereka selesai pelatihan tidak pernah diadakan 

bimbingan, baik langasung maupun tidak langsung. Hal ini menyebabkan 

mereka akhirnya kembali lupa bagaimana cara merancag dalam sebuah 

pertunjukan. 

2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Setelah selesai mengikuti pelatihan gambang rancag, para peserta tidak 

pernah diberi kesempatan bermain/pentas di kegiatan-kegiatan yang 

seharusnya mereka bisa tampil untuk melatih keterampilan dalam memainkan 

gambang rancag sesuai hasil pelatihan yang diperoleh. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Anggada Suhendri (22 tahun) bahwa mereka belum pernah 

dihubungi atau diundang untuk tampil dalam berbagai pertunjukan.  

Selanjutnya, Alexander Falentino (20 tahun) mengungkapkan bahwa 

“jangankan diundang untuk bisa tampil dalam berbagai ajang pertunjukan, 

diberi tahu pun tidak pernah oleh pihak panitia untuk bisa menyaksikan 

pertunjukan-pertunjukan yang dipentaskan.” 

3. Monitoring 
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Pelaksanaan monitoring dapat terselenggara tidak hanya pada pelaksanaan 

kegiatan pelatihan gambang rancag tetapi juga dapat dilakukan pasca 

pelatihan secara tertib, teratur, dan terkendali. Hasil monitoring menunjukkan 

bahwa aspek manfaat di masyarakat dari hasil pelatihan belum menunjukkan 

bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal terhadap 

pemanfaatan gambang rancag yang mereka sudah kuasai untuk menigkatkan 

taraf hidup ekonomi di masyarakat. 

4. Uji Kompetensi 

Balai Latihan Kesenian (BLK) seharusnya melakuan uji kompetensi 

terhadap lulusan peserta pelatihan gambang rancag. Hal ini dapat dilakukan 

dengan bekerja sama dengan lembaga sertifikat kompetensi yang telah diakui. 

Tujuan hal tersebut sebagai legalitas formal untuk memberi penghargaan 

kepada para peserta pelatihan yang telah mahir dan piawai menguasai 

pertunjukan gambang rancag. 

Kelulusan peserta uji kompetensi ditandai dengan penerimaan sertifikat 

kompetensi. Tujuannya agar para peserta memiliki surat keterangan untuk 

memperoleh penghargaan terhadap hasil/kemampuannya dalam menguasai 

seni tradisi lisan gambang rancag yang berada di ambang kepunahan. Surat 

keterangan ini dapat pula dijadikan sebagai rekomendasi agar peserta 

pelatihan mendapat reward dari karya seni tradisi yang telah dikuasainya. 

Pelaksanaan pelatihan gambang rancag ini sebagai upaya untuk menjawab 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Bahwa idealnya, gambang 

rancag tidak akan punah jika pelaksanaan pelatihan gambang rancag terus 

digiatkan dengan model pelatihan gambang rancag di komunitas masyarakat. 

Kepunahan gambang rancag ini dapat dihindari dengan mengadakan pelatihan di 

sanggar-sanggar dan BLK di lima wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan 

model pelatihan gambang rancag yang telah dilaksanakan di BLK Pondok Kelapa, 

Jakarta Timur, yang tentu saja dengan perbaikan dalam hal pengawasan, yakni  

dengan mengadakan pendampingan terhadap hasil pelaksanaan dan peserta 
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pelatihan sebagai upaya pembinaan. Selain itu, perlu juga adanya pemberian 

kesempatan atau wadah untuk dapat tampil di acara-acara pertunjukan gambang 

rancag, baik di wilayah DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta.   

 

 

 


