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Abstrak 
 
Tourism is one of the most important modern industries, which contributes significantly to the 
welfare of many countries. They enjoy high economic earnings thanks to their developed 
tourism activities. The clear current examples are South Korea and France. In general, they 
share common strategy in handling their tourism sector, namely the introduction of their 
county’s culture to the potential  tourists. It is psychologically true that people will tend to travel 
to a country which culture is closely known by potential tourists. Thus, the number of visitors 
will depend on the familiarity of foreigners on the cultural aspect of a country. Then it explains 
why the number of tourists visiting Jakarta is fewer than those who visit the island of Bali. 
Foreigners  coming to Jakarta are mostly for business intentions, less who visit Jakarta due to its 
culture. Therefore, this paper aims to provide an effective strategy on how to increase the 
number of foreign tourists by t intensifying the Betawi music presence in films. By introducing 
Betawi’s music in films will make Indonesian culture, particularly Betawi culture, better known 
by the world public. Thus it will assist the  development of Indonesia’s tourism. 
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A.  Pendahuluan 

1.  Latar Belakang 

Industri Pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian suatu 
negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi banyak negara di 
dunia. Bagi Indonesia, sektor pariwisata telah mendatangkan 7,6 miliar dollar Amerika, 
sehingga merupakan salah satu sumber devisa terbesar untuk negara. Pentingnya sektor 
tersebut dikarenakan industri ini melibatkan banyak sektor dalam masyarakat yang 
bergerak untuk berbagai kegiatan yang menunjang industri tersebut. Mulai dari kegiatan 
transportasi, darat, udara dan laut, kegiatan perhotelan, industri pemandu wisata dan 
industri pertunjukan seni budaya. Meskipun demikian, industri pariwisata di Indonesia 
masih belum sebanding dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan yang 
mendapatkan 562.4 miliar1 dollar Amerika dan merupakan negara Asia dengan 

                                                 
1 http://connect.phocuswright.com/2013/10/ artikel dengan judul tourism impact of the shanghai 

world expo. 
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pengunjung pariwisata internasional terbesar.  

Penyebab perbedaan angka yang besar antara Indonesia dan Korea terletak pada 
strategi pemasaran yang berbeda antara Korea dan Indonesia. Korea lebih mefokuskan 
kepada penjualan produk budaya2

 mereka melalui industri film dan musik. Hal ini 
berbeda dengan Indonesia yang mempromosikannya hanya melalui iklan dalam media 
cetak. Selain itu, Indonesia kurang mengedepankan budaya-budaya lokal melalui media 
film. Padahal, media yang paling efektif untuk mengajak seseorang untuk berkunjung 
ke negaranya adalah melalui promosi media popular seperti televisi (Andy, 2005: 75). 

Oleh karena itu, salah satu budaya lokal yang menarik untuk dikembangkan 
adalah Budaya Betawi. Akan tetapi, Budaya Betawi ini kurang dipromosikan oleh 
pemerintah sehingga ada beberapa Budaya yang mulai punah seperti Keroncong Tugu. 
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu menggunakan film sebagai metode promosi 
budaya- budayanya khususnya Budaya Betawi. 

Terdapat dua Film yang berpotensi untuk dijadikan sebagai media promosi 
Budaya Indonesia yaitu Film Layar lebar Si Pitung dan Film berserial Si Doel Anak 
Sekolahan3. Akan tetapi dalam film tersebut terdapat suatu aspek yang dapat 
dikembangkan yaitu dengan memperkuat peran Musik Tradisional betawi dalam kedua 
Film tersebut. 

2.  Rumusan Masalah 

Melihat potensi pariwisata Indonesia yang sangat besar karena memiliki budaya 
lokal, salah satunya adalah budaya Betawi, yang dapat menjadi sarana peningkatan 
Pariwisata Indonesia, maka muncul beberapa pertanyaan terkait hal tersebut di atas, 
yaitu: 

a). Bagaimanakah peranan yang dimiliki musik Betawi dalam Film? 
b). Musik-musik Betawi apa sajakah yang akan cocok untuk dimasukkan ke dalam 

scene-scene film khususnya film pop Indonesia?  
c). Musik-musik Betawi apa sajakah yang akan cocok untuk dimasukkan ke dalam 

scene-scene film betawi khususnya Si Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan? 

3.  Tujuan Penelitian 

a). Menunjukkan peranan musik Betawi dalam film. 
b). Menunjukkan jenis-jenis musik Betawi yang dapat digunakan di film Indonesia 

yang bergenre variatif. 
c). Menunjukkan jenis-jenis musik Betawi yang dapat digunakkan di film Betawi 

khususnya film Si Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan. 
 
 

                                                 
2 Produk budaya yang dimaksud disini adalah berupa tempat--‐tempat pariwisata dan music 
3 Pemilihan Si Pitung dikarenakan film ini merupakan Film sejarah yang mewakili Kebudayaan 

Betawi. Selain itu, hingga saat ini, tokoh Si Pitung dan Jampang masih tetap hidup di dalam lubuk 
hati rakyat Betawi, terutama generasi tua. Si Pitung dapat dikorelasikan dengan tokoh Robin Hood 
yang berasal dari Eropa dan merupakan penjahat yang ditakuti orang kaya (Shahab, Alwi, Robin 
Hood dari Betawi, (Jakarta: Republika, 2001). Cet ke--1, h 107--‐109. Sedangkan pemilihan Si Doel 
dikarenakan jumlah frekuensi penayangan yang banyak sehingga lebih sering disaksikan oleh 
penonton 
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4.  Kemaknawian Penelitian 

Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui strategi promosi budaya yang 
paling efektif dalam mempromosikan Budaya Betawi yaitu melalui film dengan tujuan 
menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri agar tertarik untuk datang ke Indonesia. 
Kemudian, penelitian ini akan memaparkan musik-musik Betawi apa sajakah yang 
cocok untuk ditampilkan melalui film. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah 
pengetahuan tentang musik Betawi serta alternatif-alternatif penggunaan musik-musik 
Betawi untuk menjadi ilustrasi film. 

5.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi atas empat bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan 
yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah dan kemaknawian 
penelitian. Bagian kedua berjudul “Musik, Film, dan Pariwisata: Konsep dan Teori” dan 
dengan sub judul “Film sebagai Media Promosi Kebudayaan dan Relevansinya dengan 
Pariwisata” dan terdiri juga atas metodologi penelitian. Bagian ketiga berjudul Présence 
musik Betawi dalam film: peran, problematika dan solusi terdiri dari tiga subbab yang 
berjudul “Mulai Hilangnya Musik Betawi dan televisi sebagai solusi penyelamatnya”, 
kemudian “Problematika Musik dalam Film Si Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan dan 
Peningkatan Présence. Musik Betawi dalam Film Si Pitung dan Si Doel anak 
Sekolahan”. Bagian keempat terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi. 

B.  Musik, Film dan Pariwisata: Teori dan Konsep 

Betawi adalah sebuah melting pot4
 tempat yang mewadahi aneka budaya dari 

berbagai sumber tetapi budaya yang datang bersama imigrasi penduduk pada abad ke-
19 itu adalah serpihan-serpihan yang tidak lengkap dari sumber aslinya. Kepergian 
seseorang atau sekelompok orang pada dasarnya adalah juga perjalanan “sekeping” 
budaya yang terbawa bersama mereka dalam wujud yang mungkin telah distortif atau 
telah mengalami individualisasi, “Keping-keping” budaya dari berbagai sumber itulah 
yang bercampur menjadi satu, naik secara bersamaan atau bertahap ke dalam lanskap 
Betawi dan melalui proses asimilasi dan akulturasi sehingga membentuk budaya hibrid, 
yaitu budaya Betawi. 

1.  Musik dalam Film sebagai Media Promosi Kebudayaan dan Relevansinya 
dengan Pariwisata 

Film yang merupakan seni ke-7 sebenarnya mirip dengan lukisan , musik, sastra 
dan tarian karena merupakan sebuah media ekspresi (Lovan, 2005: 27). Menurut Teori 
Collure, film merupakan sebuah bahasa karena merupakan perpaduan bagian 
psikologis, audiovisual dan spasial yang kemudian menjadi sebuah pesan yang ingin 
disampaikan oleh pembuat film. Selain itu, Film akan menjadi media yang efektif untuk 
promosi berbagai jenis hal yang dikatakan secara implisit seperti budaya berdasarkan 
teori The Elaboration Likelihood Model yang dicetuskan oleh Richard E Petty and John 
T Caciopp (Petty, 2003: 2). 

Teori ini terbagi atas dua teori yaitu the central route dan stateperipheral route. 
Akan tetapi, teori yang cocok untuk kasus penelitian ini adalah teoristateperipheral 
                                                 
4 Percampuran berbagai budaya dalam suatu tempat yang kemudian akan menghasilkan budaya baru 
yang susah dicari asal kebudayaan aslinya. 
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route. 

Teori stateperipheral route of persuasion dapat berhasil jika ditujukan kepada 
sasaran yang memiliki pengetahuan yang rendah. Oleh sebab itu, dinyatakan bahwa 
“Jika seseorang tidak mampu mencerna secara mendalam sebuah pesan, maka ia masih 
dapat dipengaruhi melalui  faktor-faktor yang akrab dengannya meski sebenarnya tidak 
ada hubungannya dengan isi pesan tersebut’’ (Moore, 2001). Teori tersebut menunjuk-
kan bahwa bahkan penonton yang tidak mempunyai latar belakang Betawi dapat 
menyukai musik-musik Betawi yang terdapat dalam film karena keakraban manusia 
dengan musik akan lebih mudah jika dibandingkan dengan bahasa. Hal ini dikarenakan 
film bersifat membujuk. 

Oleh karenanya, para pelaku promosi melakukan kiat-kiat pemasaran dengan 
menampilkan produk yang dibungkus dengan warna dan suara serta tokoh yang akrab 
dengan publik sasaran, yang pada gilirannya dapat membuat mereka tertarik terhadap 
produk yang ditawarkan (Moore, 2001: 33). Pada konteks ini, budaya Betawi menjadi 
produk yang ditawarkan melalui Film. 

Musik dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena menurut Arnaud, 
musik merupakan suksesi waktu bunyi hening sedangkan menurut William Christ dan 
Richard Delone (1975: 1), musik merupakan suksesi bunyi yang ekspressi untuk 
menimbulkan emosi manusia. Hal tersebut merupakan salah satu alasan dari 
pengkategorian musik sebagai salah satu seni tertua yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia (Encyclopedia, 1968: 522). 

Sejalan dengan hal di atas, Jamalus mengatakan bahwa musik adalah suatu 
perwujudan ungkapan perasaan atau ekspresi jiwa manusia. Ekspresi yang diwujudkan 
melalui media (nada atau bunyi lainnya) yang mengandung unsur irama, melodi dan 
harmoni sehingga menjadi suatu bentuk karya yang dapat dinikmati oleh dirinya 
maupun oleh orang lain dengan menggunakan alat pendengaran, melalui suara atau 
bunyi-bunyian. Selain itu, karena musik merupakan jenis seni yang dapat disajikan 
dengan berbagai cara maka musik dapat disajikan melalui media film. (Sutiamah, 1994: 
123) 

Akan tetapi, Musik mempunyai beberapa peran spesifik dalam Film yaitu: 
 Musik menurut Sternerg dapat dijadikan sebagai pengganti dialog sehingga akan 

menjadi bentuk pengungkapan ide dan pemikiran yang efektif (Pinet, 2001: 35). 
 Penggunaan bunyi dan musik yang banyak dan sesuai sekuen akan menyempurna-

kan latar sebuah film. Menurut Poudovkine, musik dan bunyi pada latar dapat 
menggantikan peran dari dialog. Selain itu, Seorang tokoh dapat ditunjukkan 
melalui musik (Martin, 1992: 124). 

 Musik juga berfungsi untuk memberikan kesan nyata pada film sehingga dapat 
memperkuat gambar-gambar yang terdapat dalam film dan memberikan kesan 
dramatis, akan tetapi musik-musik tersebut harus selalu ada dan berlangsung secara 
kontinu sepanjang film. (Martin, 1992: 130). 

 Musik mempunyai peran yang sangat penting yaitu untuk menguasai psikologis 
penonton dan membuat beberapa situasi dramatis. Musik yang baik adalah musik 
yang parallel dengan gambar sehingga nada yang tinggi harus parallel dengan 
klimaks dari sekuen (Martin, 1992: 141). 

 Musik juga dapat berfungsi untuk menggantikan teriakan yang tidak akan merdu 
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didengar oleh penonton tanpa mengurangi kesan dramatisnya dengan demikian 
musik dapat berguna sebagai pembentuk suasana, pemberi gambaran psikologis dan 
dapat berguna untuk memperkuat suatu adegan. Oleh karena itu, pada film-film 
Amerika, musik berperan sangat kuat sehingga tanpa harus memperhatikan adegan-
adegannya, penonton dapat mengikuti alur cerita film tersebut. Akan tetapi, seperti 
unsur pembangun latar lainnya, musik berfungsi agar memperjelas, membuat lebih 
logis dan membuat film menjadi nyata (Martin, 1992: 144). Oleh karena itu, musik 
harus dimasukkan pada waktu yang tepat dalam film. Berdasarkan paparan di atas, 
menurut Fishinger, bila suatu Film tidak menggu-nakan musik, maka film tersebut 
akan kehilangan salah satu pendukung emosi penonton dan hanya mengandalkan 
keindahan gambar saja (Vilain. 2001: 315). 

Musik yang baik adalah ketika peran gambar dan musik sama kuatnya sehingga 
menjadi paduan yang saling menyempurankan (Vilain. 2001). Selain itu, terdapat dua 
Jenis musik yaitu : 
 

 Musik in yang merupakan musik yang dimainkan bersamaan dengan dialog. 
 Musik off yang merupakan musik yang dimainkan ketika tidak ada dialog akan 

tetapi instrumen-instrumen musik tersebut tidak dimunculkan di gambar. 

1.1.  Musik Betawi 

Musik tradisional Betawi yang beraneka ragam, sesuai dengan keanekaragaman 
cikal bakal masyarakatnya, pada dasarnya mempunyai sifat dan fungsi yang hampir 
sama dengan musik tradisional di daerah lain yaitu ada yang bersifat sebagai musik 
mandiri, ada yang bersifat sebagai musik pengiring tari, dan dapat pula berfungsi 
sebagai musik pengiring wayang atau teater. 

Musik Betawi banyak dipengaruhi oleh musik Barat (orkes Tanjidor, orkes 
Kroncong Tugu dan Samrah) dan musik dari Timur Tengah serta India (gambus dan 
rebana). Musik Betawi pada umumnya dimainkan secara berkelompok, setiap alat 
dimainkan oleh satu orang. Berikut adalah pemaran tentang jenis- jenis musik Betawi: 
 Musik gamelan Betawi merupakan perpaduan musik gamelan Sunda, Jawa, 

Melayu dan Cina. Musik gamelan dimainkan oleh beberapa orang secara bersama-
sama. Selain mengiringi lagu-lagu Betawi, musik gamelan juga digunakan untuk 
mengiringi pertunjukan topeng dan tari-tarian 

 Musik Keroncong berasal dari Portugis, awalnya musik ini hanya memainkan 
lagu-lagu Portugis. Akan tetapi kemudian musik Keroncong Kemayoran digunakan 
untuk memeriahkan pesta hiburan-hiburan lainnya (Rahmat, 2000: 1-30). 
Keroncong Muritsku merupakan lanjutan dari lagu Portugis Mareska, akan tetapi 
dengan perkembangannya musiknya diisi dengan instrumen yukulele, banjo, melodi 
gitar dan string bass, keroncong tugu: 3 buah gitar, gitar frounga berukuran besar 
dengan dawai, gitar monica dan gitar jitera. Keroncong tugu ditambah dengan 
suling, biola, rebana, mandolin, cello, kempul dan triangle. 

 Samrah mempunyai tiga tempo yaitu: lambat, sedang (Madya) dan druta (cepat) 
sehingga lagu yang lambat cocok untuk adegan yang sedih, yang sedang untuk yang 
biasa dan yang cepat untuk adegan ketika tokoh beraksi. Musik Samrah yang baik 
untuk dijadikan musik ilustrasi karena biasa ditampilkan dalam teater dan Drama. 
Fungsi ini bisa memberikan rangsangan baik kepada si pelaku maupun kepada para 
penonton, untuk setiap adegan. Misalnya di dalam adegan bersituasi sedih maka 
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lagunya pun harus berjiwa sedih, adegan yang gembira lagu ilustrasinya pun harus 
gembira pula (Dinas Kebudayaan Jakarta. 2000.). Contoh lagu samrah: Orkes 
samrah. Lagu Melayu: Burung putih, Pulau Angsa Dua, Cik Minah Sayang, Sirih 
Kuning, Masmura, Pakpung, Pak Mustape, Jali-jali, Kicir-kicir, lenggang-lenggan 
dan Kangkung. 

 Seni gambang kromong berasal dari seni musik Tionghoa. Orkes gambang 
kromong merupakan perpaduan yang serasi antara unsur-unsur pribumi dan Cina 
melalui alat-alat musik gesek yaitu tehyan, kongahyan dan sukong sedangkan alat 
musik lainnya yaitu gambang, kromong, gendang, kecrek dan gong merupakan 
unsur pribumi. Komposisi alat musik gambang kromong tidak selalu sama, namun 
pada umumnya rinciannya adalah sebagai berikut: gambang, kromong atau bonang, 
kongahyan, tehyan, dan sukong, gendang, gong kempul, gong enam, kecrek, ning 
nong dan suling (Pemda DKI Jakarta, 1996:10). Beberapa lagu gambang kromong: 
Ma Tsu Thay, Kong Jie, Lok, Phe Pan Tauw, Ban Kie Hwa, phe Boo Tan, Ban 
Liauw dan lagu sayur. 

 Tanjidor adalah sejenis orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat-alat musik 
Barat terutama alat tiup. Pada umumnya, alat-alat tersebut adalah alat-alat bekas 
yang keadaannya telah usang, kebanyakan sudah cacat sehingga disana-sini 
terpaksa dipatri atau diikat dengan kawat agar tidak berantakan. Tanjidor terdiri dari 
alat musik tiup seperti piston (cornet à piston), trombon, tenor, klarinet, bas 
klarinet, piston, bas trompet, bas, drum, tambur dan simbal dilengkapi dengan alat 
musik pukul membran yang biasa disebut tambur atau genderang. Peralatan tersebut 
cukup untuk mengiringi pawai atau mengarak pengantin. 

 Rebana berakar dari tradisi musik Arab, digunakan ketika upacara- upacara, rebana 
rakep untuk mengarak/mengiring Pengantin, reban gedak untuk mempergunakan 
pantun orang Indonesia (Wijaya, 2002: 14). 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa musik Betawi sangat variatif karena 
terdiri dari jenis-jenis instrumen yang berasal dari berbagai tempat di dunia seperti dari 
Cina dan Eropa sehingga musik-musik tersebut akan lebih mudah diterima oleh 
penonton terutama bila dimasukkan melalui media populer bernama televisi. Penonton 
yang berasal dari berbagai background akan lebih mudah menerima dan mengingat 
film-film tersebut melalui musik-musik Betawi yang ada. Hal ini kemudian akan 
menimbulkan rasa suka oleh penonton dan menumbuhkan keingintahuan penonton 
untuk mengenal budaya Indonesia lebih Jauh sehingga akan muncul dua motivasi 
pengunjung yang menurut McIntosh dan Murphy adalah cultural motivation dan fantasy 
motivation.5 

Cultural motivation (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui 
budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. Termasuk ketertarikan akan berbagai 
objek peninggalan budaya dan munculnya Fantasy Motivation (motivasi karena fantasi), 
yaitu adanya bayangan bahwa di daerah lain seseorang dapat lepas dari rutinitas 
keseharian yang menjemukan. Dengan demikian, seseorang akan ingin berkunjung ke 
Jakarta baik dari dalam maupun luar negeri sehingga pada akhirnya industri pariwisata 
akan terlaksana (Boediarjo. 1991: 10).  

 

                                                 
5 Christopher Cooper, John Fletcher. 1998. Tourism Principles and Practice (Second Edition). New 

York: Longman. ( hlmn.34) 
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2.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif karena awal penelitian ini 
berpusat pada penelitian studi pustaka yang kemudian didukung dengan wawancara 
para pakar dalam bidang Film dan Musik. Selain itu, sebuah survei dilakukan untuk 
melihat respon masyarakat dalam dan luar negeri atas gagasan yang diajukan sehingga 
menjadi penelitian kualitatif. 

2.1.  Penelusuran Sumber (Heuristik) 

Penulusuran sumber dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penelusuran 
literatur dan wawancara mendalam. Penelusuran literatur dilakukan dengan mencari 
sumber-sumber yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian, yaitu 
buku-buku yang berasal dari Lembaga Kebudayaan Betawi yang merupakan sumber 
informasi mengenai musik Betawi, buku-buku Film dalam bahasa Prancis yang 
menjelaskan teori-teori musik dan film kemudian terdapat serta berbagai dokumen 
lainnya sehingga dapat menambah perspektif dan ketajaman analisis peneliti dalam 
menjawab rumusan masalah penelitian. 

Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu 
pakar perfilman yaitu dosen-dosen pengajar mata kuliah film dari Universitas Indonesia, 
pengamat musik, aktor film Si Doel, pengisi musik Si Doel dan musisi gambang 
kromong. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukkan dari berbagai perspektif  baik 
dari yang ahli, pengamat maupaun praktisi. Dari pihak Dosen-dosen, wawancara 
dilakukan dengan Dosen Pengajar Universitas Indonesia. Ibu Apsanti, sebagai Guru 
Besar dan dosen pengajar Mata Kuliah Pengkajian Film Prancis, Bapak Sofian dan 
Bapak Savril sebagai pengajar Mata Kuliah MPKS Apresiasi Film. 

Dari pihak Pengamat Musik, wawancara dilakukan dengan pengamat musik 
Indonesia, Bens Leo sebagai pengamat musik Indonesia. Dari pihak Praktisi, 
wawancara dilakukan dengan Sutradara, pemain Film dan pengisi musik. Lasjia sebagai 
Sutradara beberapa Film Indonesia, TB. Maulana Husni sebagai salah satu aktor Film Si 
Doel Anak Sekolahan, Purwacaraka sebagai pengisi musik Film Si Doel anak 
Sekolahan. 

2.2.  Kritik Sumber 

Pemilihan narasumber yang berasal dari pihak ahli Film, Pengamat musik dan 
Praktisi Film dikarenakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dari berbagai 
perspektif sehingga akan mendapatkan jawaban yang se-objektif mungkin. 

2.3.  Interpretasi Sumber 

Data-data yang diperoleh akan dirangkai menjadi satu sehingga dapat menjadi 
data yang autentik dan objektif. 

2.4.  Survei Lapangan 

Dilakukan survei untuk melihat respon masyarakat atas ide-ide yang telah 
dipaparkan sebelumnya. 

2.5.  Penulisan Laporan (Historiografi) 

Data-data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis lebih mendalam 
secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif, sehingga dapat menjadi bahan penulisan 
laporan penelitian. 
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C.  Présence Musik Betawi dalam Film: Peran, Problematika dan 
Solusi 

1.  Peran Televisi dalam Menyelamatkan Musik Betawi 

Musik, Teater dan Tari merupakan kesenian yang rentan untuk hilang seiring 
dengan perkembangan zaman (Sedyawati, 2003: 12). Musik Kroncong dapat diambil 
sebagai contoh seni musik yang pernah terkenal akan tetapi sekarang mulai punah 
(Mark, 2002: 24). Selain itu, keberadaan tanjidor, ronzebons mulai lenyap juga (Saidi, 
2004: 24). 

Akan tetapi, terdapat satu jenis musik Betawi yang masih bertahan yaitu 
Gambang Kromong. Hal ini berkat sosialisasi yang dilakukan oleh Benyamin Sueb 
melalui film-filmnya. Ia berhasil mengkombinasikan musik Gambang Kromong dengan 
musik Modern (Majalah Kreasi. Edisi September 2005). Salah satu media populer yang 
ia gunakan adalah Film. 

Film merupakan media yang efektif untuk menyebarkan informasi karena 
berdasarkan sebuah artikel dalam harian Kompas, terdapat 40 juta Televisi di Indonesia 
sehingga satu televisi ditonton oleh 5 orang. Selain itu, televisi menarik untuk dijadikan 
media promosi budaya karena bersifat audio visual (Indonesia Pasca-2000, Era Televisi 
Publik, 24 Augustus 2011 (www.kompas.com). Selain itu, menurut Rano Karno, 
budaya Betawi akan mudah diterima oleh masyarakat karena mengandung unsur 
mulitikultural yang kuat. 

Menurut Bapak Sofian melalui wawancara yang telah dilakukan, unsur dominan 
yang terdapat dalam film-film Benyamin Sued selain ceritanya adalah peranan Musik 
yang menjadi sarana pemasukan karakter budaya yang kuat. Contoh film yang 
mengandung unsur musik yang kuat adalah film Brave Heart yang ketika 
mendengarkan musik dalam film tersebut saja penonton dapat mengetahui bahwa film 
tersebut berasal dari Swedia. Akan tetapi, sayang Benyamin Sueb belum dapat 
mensosialisakan semua jenis musik Betawi dan baru berhasil mempromosikan lagu- 
lagu yang menggunakan Gambang Kromong modern. Akan tetapi, sebenarnya terdapat 
film-film yang sebenarnya dapat dimasukkan musik Betawi film-film tersebut adalah 
Film Si Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan. 

2.  Problematika Musik dalam Film Si Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan 

Baik film Si Pitung maupun film Si Doel adalah sebuah film yang khas Betawi 
dikarenakan Film Si Pitung menceritakan tentang tokoh sejarah Betawi yang terkenal 
dan melawan penjajah sehingga mempunyai sosok herois dan inspiratif bagi penonton-
nya, sedangkan pemilihan Film Si Doel Anak Betawi dikarenakan ditunjukkannya 
Stereotip orang Betawi tradisional dan upaya adaptasi dengan perkembangan zaman 
modern. Selain itu, menurut Bens Leo selaku pengamat musik Indonesia, Film Si Doel 
merupakan salah satu Film Betawi yang paling sukses karena pada tahun 1996 saja 
sekali iklan di film Si Doel bertarif Rp. 14 jt, dengan adanya 41 iklan per episode. 
Selain itu, kesuksesan tersebut ditunjukkan oleh salah satu penggemar Si Doel yang 
jatuh sakit karena ketakutan film ini tidak dilanjutkan (Loven, 2005: 66). Informasi 
tersebut terbukti valid melalui adanya Survei lapangan bersensus 200 yang 100 orang 
terdiri dari orang Indonesia dan 100 orang orang Asing expatriat/yang pernah menonton 
kedua Film tersebut, dan menyatakan bahwa Kedua Film tersebut memang film yang 
paling diingat. Ditambah lagi, dalam Buku Nonton Film, Nonton Indonesia dinyatakan 
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bahwa Film Si Pitung Banteng Betawi karangan Zulkarnaen merupakan salah satu film 
yang sukses pada tahun 1970 karena berhasil mendatangkan 14862 penonton dalam 14 
hari. 

Alasan dibalik kesuksesan Film Si Pitung adalah bahwa masyarakat mengingin-
kan genre film yang berbeda dari yang lainnya dan dapat memberikan semangat  
sedangkan Film Si Doel Anak Sekolahan laku keras karena digunakannya latar belakang 
kehidupan desa dan kota serta perbedaan status sosial dengan segala permasalahannya. 
Hal ini dikarenakan 41% dari penduduk Jakarta adalah kaum pendatang dan bagian 
terbesar dari masyarakat urban itu adalah migrasi pedesaan yang masih menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru. Oleh sebab itu mereka lebih menyukai segala sesuatu yang 
sederhana dan mendekati kehidupan mereka  sehari-hari. Dalam hal memilih tontonan 
pun mereka memilih film yang tidak memerlukan tambahan tenaga untuk 
menikmatinya. Mereka mencari hiburan ringan (Oey, Mayling.’’ Jakarta dibangun kaum 
pendatang’’ Prisma, 5 mei 1977, hal 64). 

Akan tetapi, ironi yang ada adalah bahwa dalam kedua Film Betawi yang sukses 
tersebut, musik yang digunakan didominasi oleh musik Orkes Barat yang dominan akan 
String dan bernuansa Barat. Sebagai contohnya Idris Sardi sebagai pengisi musik film Si 
Pitung menggunakan lagu orkestra Barat pada 90% dari masa tayang film, dan hanya 
terdapat satu sekuen yang menggunakan lagu Betawi yaitu ketika adegan berdansa. Hal 
ini yang juga terdapat dalam film Si Doel anak Sekolahan, melalui wawancara yang 
dilakukan dengan Purwacaraka, lagu-lagu yang digunakan di Si Doel anak Sekolahan 
didominasi oleh lagu Orkestra Barat yang menggunakan keyboard dan alat canggih 
lainnya (Loven, 2005:44). Alasan di balik pemilihan lagu tersebut dikarenakan 
ketakutan bahwa film tersebut tidak akan laku bila terlalu kental akan unsur budayanya 
dan tidak pop. Pemilihan lagu tersebut dikarenakan tujuan pembuatan film di Indonesia 
bukanlah untuk menghibur penonton tetapi untuk mencari keuntungan (Allen 1992; Ang 
1991). Akan tetapi setelah melakukan survei kepada 200 orang Indonesia, 100 orang 
Eropa dan 100 orang Amerika dengan menggunakan questionner dan melalui media 
internet, 90% dari penjawab menyatakan bahwa justru penggunaan musik Betawi akan 
lebih menarik bila dikemas dengan baik dan sesuai dengan Scene- scene yang terdapat 
dalam film. 

Dengan demikian, sebenarnya film-film tersebut di atas dapat dijadikan sebagai 
media promosi musik Betawi karena musik merupakan hal termudah untuk diingat oleh 
masyarakat. Kesimpulan ini didapatkan setelah melaksanakan sebuah survei yang 
dilakukan peneliti dengan sensus 100 orang Indonesia, 40 Orang Eropa dan 40 Orang 
Amerika dan 80% di antaranya mengatakan bahwa musik berperan penting dalam Film 
karena setelah film tersebut disaksikan, musik adalah elemen film yang masih diingat. 
Selain itu, musik dapat menjadi solusi akan problematika bahasa yang dihadapi oleh 
masyarakat, hal ini dikarenakan penonton terkadang bingung akan  bahasanya oleh 
karena itu akan lebih efektif jika menggunakan musik untuk menggantikan kata-kata, 
tanpa mengurangi pesan yang ingin disampaikan melalui film karena musik dapat 
berperan untuk menggantikan dialog (Loven, 2008: 44). 

3.  Peningkatan Présence Musik Betawi dalam Film Si Pitung dan Si Doel Anak 
Sekolahan 

Benyamin Sueb telah berhasil memperkenalkan gambang Kromong kepada 
masyarakat melalui film dengan memodifikasinya dengan lagu modern. Akan tetapi, 
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masih banyak musik Betawi yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui 
media film sehingga akan menyelamatkan musik-musik tersebut. Menurut Bens Leo 
dan TB Maulana, bilamana hal tersebut tidak dilakukan maka musik Tradisional Betawi 
akan punah dan mulai dilupakan oleh masyarakat Nasional dan tidak akan dikenal oleh 
masyarakat Internasional sehingga masyarakat dari berbagai tempat tidak akan tertarik 
untuk mengetahui lebih jauh budaya Betawi dan mengunjungi Batavia. Pada subbab ini 
akan dipaparkan alternatif-alternatif musik Betawi yang dapat disisipkan dalam film Si 
Pitung dan Si Doel Anak Sekolahan. 

Tanjidor, alat gesek seperti tehyan dan beberapa membrafon seperti rebana, 
bedug dan gendang dan ditambah dengan alat perkusi seperti kecrek, kempul dan gong 
cocok dapat digunakan pada sekuen yang mengandung adegan suspense. Untuk adegan 
sedih dapat digunakan musik: rebana biang yang terdiri dari terompet, rebab, tehyan dan 
biola. Akan tetapi, biola akan tetap mendominasi pada adegan tersebut (Dinas 
Kebudayaan Betawi. 2000: 20), selain itu penggunaan stambul uciung, sawo matang 
dan nanas Bogor juga dapat digunakan dengan ritme yang lambat tentunya. Kemudian, 
untuk scene action atau perkelahian, musik rebana biang dan rebana besar dapat 
dijadikan pilihan, selain itu, gambang rancag akan cocok untuk menjadi musik ilustasi 
Si Pitung. Untuk adegan ceria, gambang ajeng dan sirih kuning dapat dijadikan pilihan 
juga karena terdapat banyak penggunaan trompet. Jali-jali dapat juga digunakan untuk 
adegan Salah Paham yang sering terjadi di Film Si Doel anak Sekolahan. 

Menurut Bapak Dimang sebagai pemain gambang kromong, semua musik 
Betawi dapat dimasukkan ke berbagai scene-scene musik dengan diadaptasi kan sebagai 
ilustrasi Film dan dapat dimodifikasi. Hal ini dikarenakan musik Betawi pada awalnya 
bertujuan untuk menjadi latar berbagai pementasan seperti lenong dan tarian yang 
didalamnya terdapat adegan-adegan yang dapat ditemui di film Si Pitung dan Si Doel 
Anak Sekolahan. 

Menurut Bapak Diding, musik Betawi sendiri tidak akan kehilangan ke-
betawiannya karena musik Betawi bersifat flexibel dan dapat diadaptasikan dengan 
berbagai jenis musik modern (pop). Hal yang penting adalah untuk tetap menggunakan 
instrumen-instrumen Betawi agar dapat alunan musik yang dimainkan tetap terdapat 
warna Betawi di dalamnya. Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya Musik Betawi 
sangat mudah untuk diadaptasikan dalam jenis film dengan berbagai genre. Problema-
tika yang ada adalah bahwa para praktisi menduga bahwa terdapat kemungkinan 
penurunan profit jikalau pengadaptasian Musik Betawi dalam Film Betawi. Walalupun 
demikian jikalau melihat Film Prancis Amélie Poulain yang menggunakan instrumen 
khas Prancis yaitu accordion harpsichord dan kemudian justru menjadi sangat sukses 
dari segi penjualan yaitu dengan meraih keuntungan sebesar 31 juta dollar6. Cerita yang 
ringan dikombinasikan dengan musik tradisional terbukti tidak akan mengakibatkan 
kerugian ekonomis. Masyarakat kemudian jika mendengar genre music yang menggu-
nakan instrument-instrumen tersebut akan teringat dengan negara Prancis. 

 

 

                                                 
6 www.michigandaily.com diunduh pada tanggal 24 mei 2013. Artikel berjudul: Audrey Tautou and 

French Film’Amelie’ are pure movie magic. Oleh Jeff Dickerson. 
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D.  Penutup 

1.  Kesimpulan 

Film merupakan media yang efektif untuk mempromosikan budaya Betawi 
karena masyarakat zaman sekarang bersifat audio visual sehingga lebih mudah 
menerima pesan melalui media ini. Bagian dari f ilm yang efektif untuk memasukkan 
unsur-unsur budaya adalah musik karena musik merupakan solusi dari problem yang 
didapatkan oleh perbedaan bahasa. Pemilihan Film khas Betawi akan lebih mendukung 
pemasukkan musik Betawi kedalamnya karena sesuai dengan setting dengan tentunya 
diarrangemen dengan baik agar sesuai dengan latar. Dengan demikian, peningkatan 
présence musik dapat berkontribusi dalam menyelamatkan musik Betawi yang mulai 
punah dan menarik perhatian wisatawan dalam maupun luar negeri karena kedekatan 
penonton akan musik dalam film-film tersebut. 

2.  Saran 

Présence musik Betawi sebaiknya diperbanyak dalam film Betawi maupun yang 
non Betawi, dengan demikian, masyarakat akan lebih terbiasa dan menyukai musik- 
musik tersebut. Akan tetapi, musik-musik tersebut sebaikknya diadaptasikan dengan 
film sehingga cocok dengan cerita. Hal ini kemudian akan menginspirasikan generasi 
muda untuk memasukkan lebih banyak musik Betawi dalam lagu-lagu yang dimainkan. 

Kemudian, perlu adanya dukungan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan 
dana dalam pembuatan film yang mengandung unsur lokal yang kuat sehingga, para 
produser film tidak akan takut untuk berkreasi lebih jauh dalam menggunakan budaya-
budaya Lokal seperti budaya Betawi sehingga dapat mempromosikan musik-musik 
tersebut. 

Selain itu, pemerintah disarankan untuk mengeluarkan peraturan yang mewajib-
kan stasiun swasta untuk menggunakan unsur lokal sebanyak 70% seperti yang 
diaplikasikan pada tahun 1997. Dengan demikian, bukan hanya film-film Betawi namun 
juga saja yang akan menggunakan musik Betawi tetapi film-film yang mempunyai latar 
yang berbeda. 

3.  Rekomendasi 

Setelah memasukkan banyak lagu-lagu Betawi kedalam film-film Betawi 
maupun non-Betawi, baik pemerintah maupun produser-produser film tersebut sebaik-
nya bekerjasama dengan televisi dalam maupun luar negeri agar dapat menayangkan 
film-film  bermusik  Betawi tersebut  pada saat prime time7 (jam 8 –jam 10 malam), 
karena dengan demikian semakin banyak orang yang akan mengenal kebudayaaan 1m 
dan akan mengenalnya lebih jauh sehingga mempunyai keinginan  untuk datang 
mengunjungi Batavia yang sekarang adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Jam Tayang Prime Time merupakan jam tayangan dengan penonton terbanyak sehingga merupa-

kan saat-saat yang efektif  untuk menyiarkan film 
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