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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seringkali saya membaca berita tentang kisah-kisah pilu 

dan menyedihkan para TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bekerja di 

luar negeri seperti di Saudi Arabia, Suriah, Hongkong, Malaysia 

dan lain-lain. Kisah atau cerita yang diangkat berdasarkan dari 

cerita para TKI atau karena pengamatan selintas kita tentang 

keadaan para TKI. Seolah tidak pernah berhenti, kekerasan yang 

menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi potret buram 

masalah kebangsaan saat ini. Di satu sisi, TKI dinilai sebagai 

pahlawan devisa bagi pendapatan keuangan Negara yang sangat 

fantastis, tetapi di sisi lain, perlakuan tidak manusiawi, 

kebiadaban kerap kali mendera para TKI itu. Hal ini terjadi 

lantaran kurangnya upaya Negara melakukan diplomasi dengan 

Negara-negara yang menjadi sasaran atau ditempati TKI mengais 

rezeki itu. 

Kurangnya keseriusan Negara dalam melindungi TKI di luar 

negeri tercermin dari maraknya kasus-kasus yang menimpa TKI di 

luar negeri. Migrant Care mencatat, pada tahun 2010, terdapat 

45.845 masalah buruh migran, sementara pada tahun 2009, 
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terdapat 5.314 kasus kekerasan dan 1.018 kasus kematian buruh 

migran (migrantcare.net,2011). Dan ini semua masih belum jelas 

penanganannya sampai sekarang oleh negara. Persoalan ini 

sebagian menimpa sebagian besar para Tenaga Kerja Wanita 

(TKW), mereka adalah kelompok paling rentan terjadinya 

penyiksaan maupun pelecehan seksual. 

Berbicara tentang asal usul buruh migran atau TKI, 

sebagian besar dari mereka berasal dari pedesaan, yang menjadi 

pertanyaan disini adalah apakah ini dari efek urbanisasi ataukah 

ini ada persoalan ketimpangan konsep developmentalisme yang 

dianut Negara sehingga kecenderungan pembangunan wilayah 

pedesaan kurang berkembang dibandingkan dengan 

pembangunan di kota besar, terutama persoalan kesempatan kerja 

dengan gaji yang layak. Mereka para TKI merasa bahwa menjadi 

TKI adalah pilihan bukan paksaan, karena pilihan pekerjaan yang 

ada di pedesaan bukan menjadi jaminan mereka untuk menjadi 

sejahtera, seandainya menjadi petani mereka beranggapan petani 

tidak akan sukses karena yang mereka alami adalah terus merugi 

dan juga faktor kemiskinan yang mendera mereka, sehingga 

mereka berpikiran menjadi TKI adalah solusi dari keterpurukan 

perekonomian. Ini juga merupakan efek dari globalisasi yang 

memungkinkan penduduk suatu Negara bermigrasi untuk 
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mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dia dan 

keluarganya. 

Hal ini yang melatarbelakangi saya sebagai pengkarya untuk 

membuat karya musik yang berjudul “Bolabully”. “Bola” Arti bola di 

dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan sebagai berikut: 

bo·la n 1 benda bulat yg dibuat dr karet dsb untuk bermain-

main: ia senang sekali bermain-main dng --; 2 barang yg 

bentuknya menyerupai bulatan: -- bumi; -- air cabang 

olahraga yg berupa permainan bola dng berenang di air; polo 

air; (KBBI,2008) 

Bisa juga diartikan sebagai alat olahraga yang selalu 

ditendang dan dilempar kesana-kesini seperti penggambaran 

saya terhadap nasib para TKI, “bola” juga diambil dari kata bola-

bali (bahasa jawa) yang artinya sesuatu yang diulang-ulang 

(siklus). “Bullying” adalah: 

penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk 

menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku 

ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini 

dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, 

kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang 

kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, 

agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan 

penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, 

fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat 

berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar 

manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, 

dan lingkungan. (wikipedia.org) 
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Komposisi “BolaBully” ini tercipta karena sebagai wujud 

keprihatinan pengkarya akan kekerasan yang dialami oleh TKI dan 

sebagai reaksi untuk menolak segala bentuk kekerasan  dengan 

harapan dapat terciptanya jaminan hukum dan keamanan bagi 

para TKI. 

Ide sederhana yang demikian seringkali melahirkan karya 

musik yang cukup populer. Sebut saja El Colibri karya Incognito 

yang terinspirasi dari kepakan sayap burung kolibri. Secara 

ringkas, dalam karya ini akan berbagai elemen musik tidak hanya 

pada pengolahan bentuk yang terikat satu gaya/genre tertentu, 

tetapi lebih kepada konsep musik eklektik, yaitu menggabungkan 

berbagai unsur budaya musikal menjadi sebuah kesatuan. 

Mengapa pengkarya memilih konsep musik eklektik karena 

melihat dari banyaknya unsur budaya musikal yang bisa 

digunakan sebagai idiom. Gagasan isinya akan 

merepresentasikan fenomena “Bolabully” yang dalam karya ini 

akan disampaikan secara monolog dan puisi atau syair yang 

dilagukan.Syair digunakan dalam komposisi ini karena syair 

dianggap bisa mewakili, atau sebagai sebuah simbol, atau music 

as a symbol seperti kata Bowman dalam bukunya Phylosophical 

Perspective on Music (1998). Syair adalah elemen  nyata untuk 

memberikan pesan-pesan atau nilai yang relevan, dimana, prinsip 
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“Bolabully” bisa tergambarkan jelas melalui syair-syair tersebut, 

selain sudah tentu elemen musik yang mendukung kekuatan 

karya ini secara keseluruhan. 

B. Tujuan 

 Karya ini dicipta untuk memberikan informasi bagi para 

pecinta musik atau penikmat musik, setidaknya sebagai bangsa 

Indonesia tidak kehilangan ciri khas sebagai bangsa yang beragam 

dan kaya akan budaya khususnya seni musik, maka diperlukan 

penciptaan komposisi baru, yang bobot materinya diupayakan 

relevan dengan kondisi yang dialami masyarakat sekarang ini. 

Oleh karena itu, hadirnya komposisi musik “Bolabully” ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk menghasilkan karya musik baru yang berorientasi

pada masalah-masalah kekinian 

2) Untuk menghasilkan karya musik baru yang 

mengekspresikan perjuangan kehidupan para TKI. 

3) Untuk menghasilkan karya musik baru yang bersumber

dari berbagai gaya, bentuk musikal, dan idiom-idiom musikal dari 

berbagai budaya. 



6 

4) Mencoba bereksplorasi dan bereksperimen musik untuk

mencari korelasi sumber bunyi sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan komposisi yang “baru” dan orisinil. 

C. Manfaat 

Karya musik “Bolabully” ini diharapkan bisa memberi 

manfaat, antara lain: 

1) Dapat berbagi dalam memberikan pengalaman atau

motivasi kepada para kreator seni (khususnya seniman musik) 

terhadap pentingnya sebuah keyakinan dan pengabdian terhadap 

dunia kesenian yang berwawasan pada kearifan masyarakat 

banyak, yaitu sebuah karya musik yang peka terhadap situasi 

yang sedang melanda bangsa. 

2) Karya seni ini diharapkan dapat berkontribusi dalam

melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang menjadi 

identitas bangsa. 

D. Tinjauan Sumber 

Beberapa sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penciptaan karya musik ini yaitu dengan sumber Diskografi, 

dimana tinjauan sumber yang dimaksud untuk bahan acuan 

mencari celah, peluang, serta rujukan sebagai inspirasi serta 

pertanggung-jawaban ilmiah. 
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Sumber diskografi dari karya Dewa Budjana yang berjudul 

“Dalem Waturenggong”. Dalam lagu ini kolaborasi musik antara 

instrumen kontra bas, gitar, tabla, kendang, dan drum terdengar 

sangat menarik. Karya ini mengandung  mode melodi ataupun 

nada-nada yang sangat halus dan khas, sederhana dan kuat juga 

adanya pengulangan serta pengembangan melodi dengan variasi 

ringan. Kesederhanaan yang diolah oleh Dewa Budjana tersebut 

dijadikan parameter untuk menciptakan karya yang sederhana 

namun tanpa meninggalkan bobot kualitasnya. 

Karya Mike Stern yang berjudul Still There, penggarapan 

vokal dalam karya ini sangat menarik di mana dalam teknis 

penggarapannya memanfaatkan fleksibilitas pengolahan vokal 

dalam tatanan yang eksploratif, dan dinyanyikan sama atau 

unisono dengan instrumen gitar synthesizer yang menghasilkan 

bunyi yang unik dan menarik.Hal tersebut nampak pada karya 

Mike Stern ini yakni dengan adanya kebebasan improvisasi dalam 

kerangka kolaborasi, Bentuk dalam karya Still There ini 

menginspirasi karya “Bolabully” dimana dalam karya “Bolabully” 

juga digunakan instrumen gitar dengan penafsiran baru terutama 

mengenai bentuk dan eksplorasi teknik permainannya. 
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BAB II 

Kekaryaan 
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BAB III 

PROSES PENCIPTAAN KARYA 
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BAB IV 

PERGELARAN KARYA 

A. Sinopsis 

Keseluruhan rangkaian komposisi merupakan 

penggambaran dari situasi atau permasalahan yang hingga 

sekarang masih banyak kasus kekerasan tenaga kerja Indonesia  

yang belum terselesaikan dengan tuntas. Sudut pandang terhadap 

fenomena tersebut lahir dari perspektif pengkarya yang juga 

sebagai masyarakat umum. Fenomena tersebut muncul karena 

banyak sekali pihak-pihak terkait yang tidak peduli dan 

kurangnya perlindungan secara hukum bagi tenaga kerja 

Indonesia. Oleh karena itu, dengan karya ini semoga dapat 

mereflesksikan situasi yang terjadi dan sebagai pengingat bahwa 

masih bayak masalah yang belum tertuntaskan. 

B. Waktu dan Tempat 

Bentuk pementasan ini rencananya akan diselenggarakan di 

ruang tertutup atau in door, dengan kriteria tempat yang 

memenuhi standart pementasan musik, representatif dan dikenal 

oleh masyarakat luas yang apresiatif. Tempat yang dipilih untuk 

menyajikan karya “Bolabully” adalah gedung Pyramid, Sewon 

Bantul Yogyakarta. 
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Dalam hal ini, panggung dibuat lebih fleksibel dan tidak 

terbatas, Penataan panggung dan tata cahaya juga dihadirkan 

sesuai dengan karakter  setiap repertoarnya. Sound system ditata 

semaksimal mungkin dan sebagus mungkin dengan maksud 

untuk mendukung emosi pemain dan membuat audiens menjadi 

lebih betah dan nyaman dalam menyimak pergelaran karya 

komposisi tersebut. 

C. Durasi Karya 

Empat bagian karya musik yang akan disajikan secara 

keseluruhan berdurasi sekitar 60 menit dengan urutan penyajiannya 

adalah Immigrant Song, Save Me, Nyanyian Rindu dan Stop Bullying yang 

sudah dirancang dengan pertimbangan grafik musikal dalam suatu 

pertunjukan. Untuk Teknis penyampaian narasi dalam tiap bagian 

komposisi disampaikan secara langsung oleh MC pada waktu 

pembukaan sesi pertama dan pembukaan sesi kedua. 

D. Pendukung Karya 

Pendukung karya musik Mask tersusun sebagai berikut: 

Tim Produksi 

Pimpinan Produksi : Fajar Lintar Hidayanto 

Penata Suara : Kenny Prehara 

Penata Kostum     : Mega Sheli Bastiani 

posisi teeeeeersrsrsrssrsrssebebebebebeebebbututututuutuuuuuuu ..

C. Durasi Karya 

Emmmmmmmpapapapaapaapapapaapaapppppp tttttttttt bbagigigigigigiggigianananannananaann karya musikikikkkk yyyyyyyyyyanaananananana g gg g g g akan disaji

uruhhhan bebebebebebeebeb rdrdrdrdrdrddrdrdrrrrr urrurrrrrrrasasasasasasasasasaa iiiiii ii sess kikikiiiitatatatatatatar r rr r rr 66060606060606066060 mmmmmmmmenenenenenenitititititittt dddddengaaaaaannnnnn n ururururrururur tttttutututanananananananan ppp

h Immigrant t tttt Song, SaSaSaSaSaSSave MMMMMMMMeeeeeee,,,,,,, NyNyNyNyNyNyyNyyyyanananananannnanannanna yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy ananannanananananananannnan RRRRRRRRRRRininininininninndududuududududuududuuuuuu dddddddddddanaa  Stop B

h dirancang dededededededengan pppppppertimbbbbbbbbbmbbanaaaaaaaa gagaannnnn n ggggrgraffikikkkkkk mmmmmmmmmmmususususuussusuuuu ikal d

njukan. Untuk Teknniniiiinininininininnissssssssssss ppepepepeepepepeeppeeppeepeppp nnnnnynynyyyynyynynnynnyynynynynynnyynyynyyyyyn amaamamammmmamammmmmammammmmmmmmmmmpapapapapapapappapapaappppp iaiaiaiaaiaiaiaaiiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiaaan nnnnnnnnn nanananannnnanananannanannannnnn rarrarararararaaaaaarararaaaaaraasisisisisisisisisiisisss dddddddalam

osisi disampaikannnnnnnnnnnnn seseeeeeseseseeseeeses caccaacacacacaacaacaccaaaaaaaaaarararararararaararararrararararararara llllllllllllanananananannanananaaanannanaaanaaa gsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgssgsgsgsgsgsggsgsggssggssssg ununununuuuunununununununuuuununuununuuuuu ggggggggggggggggggggggg ololololololllllololololololololololoolololololeheheheheheheheheheheheheheeeehh MC p

k i t d b k i k d
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Fotografer : GF Team 

Video : Putra Januar 

Crew Panggung 

Christian Wibisono 

Lutfan Muhammad 

Bahtiar Fuadi 

Adam Katsu 

Jonathan Yoyo 

Setting Panggung 

Mega Sheli Bastiani 

Pemusik: 

Drum  : Wasis Tanata 

Kendang : Gigin Ginanjar 

Darbuka : Shafur Bahtiar

Gambus : Leo Pradana Putra 

Kontra bas dan bas elektrik : Enriko Gultom 

Gitar elektrik dan akustik nylon : Fajar Lintar H. 

Hulusi dan suling : Suprayedno Rukhaya 

Vokal : Pranantiwi Ayu 

ar Fuadi

m Kattsusususususuusuuuuuuu

than YoYooYoooooyyoyoyoyoyoyyyoyo 

nggggg PaPaPaPPaPaPaPaPaPaaPaPaPaPPangngngngngngngngnnngngnngngnggngngggugugugggg ngngngngngnggnggg

Sheli Basasassssssstitiiiiiiianananananananananaa iiiiiiiiiiii

usik:

m  ::::::: WaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWWWWW sisssisisissisisisiisisisisisisssiiisss s s ss s ss ss s ss TaTaTaTaTaTaTaTaTTTTTTTTTTTTTTTaTTaTanananananananananananaann tttttatttt  

ang ::::::::::::::::: GGGGGGGGiGiGiGiGiGGGiGGGiGGGGiGiGGG gigigigigigigigigigigigigigigiigiggiiiggg nnnnnnn nn nnn nn nnnnn GiGGGGGGGiGiGiGGGGiGiGGiGiGGiGiGiGiGGiGGGGiGGG nnnnanananananananannan njar
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aftar Diskoooooooogrgggggg afi

m Dewa Budjaaanananananananna yyyyyang bbbbebebbebebebebbebebebbb rrrjrjrrrrrrrr udududududududuuddudududududududululululululululululuululu  “““““““““SuSuSuSuSuSuSuSSuSuSuSSuSuSuuuuSuuuuuuSuSurryryryryryryryryryryryyryyryryryryryyyryryryryya a a aa aaaaaa NNNNNNNNNaNNNNNN mas
yang berisi delapan nnn lalalallaalaalaaguguguguguuguuguuugugugugu.....
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Mi P i di Vi t i PPPP k di t d
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Disonan adalah dua nada yang dibunyikan bersama dan 
memberikan kesan gelisah atau tegang. 

Harmoni adalah gabungan 3 nada atau lebih. 

Interval adalah jarak antar nada. 

Konsonan adalah dua nada yang dibunyikan bersama dan 
memberikan kesan tenang dan tidak gelisah. 

Melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada. 

Modulasi adalah perpindahan dari suatu tangganada ke 
tangganada yang lain. 

Mode adalah suatu bentuk pemanipulasian suatu skala sehingga 
menghasilkan mood yang bervariasi. 

Sekuens adalah mengulang kembali sebuah frase melodi pada 
tingkat nada yang lebih rendah atau tinggi. 

Syncop adalah aksen yang tidak tepat pada ketukan. 

Sukat adalah hitungan dalam setiap birama pada lagu. 

p p gg
ganada yyananannnng g g g ggggg lain. 

adalalalalalalalalaaaaaahhh h h h hhhh sususususususus atatattatatatatatatatta uuuuuuuuuuu bentuk pemanipulasian suuuuuuuuatatatatatataattattuuu uuuuuuu ska
hasilkkkkkkanaanananananaaa mmmmmmmmoooooooooooooooooddddddddddd yayyyyy ng bervariasi. 

ens addddalalaaaaa ahahahahahhahh mmmmmmmmmmmmmmeeeneneneneneneneee gulang kembali sssssebebebebebebebebe uauauauauauauauah hh h hhh hh frase m
at nadadadadddddad yyyyyyyyyyyyyyyyannnnnanng gg g g g gg g leleleleleelelel bbbbbibbibbbbb h rendah atau u u u u tititititititingngngngngngnngn gigigigigigiigi..

opopoppppppppppp aaaaaaaaaaaaaaaaaaadadadadadadadadadadaadalalalalalalalalalal hhhhh hhhhhhh akaaaaaaa sesseseseseseeessss n n n n n nn yyyyyyyayyyy ng tttididididididdakakakakakakakakakakk tttttttteepepepepepeppepatatatatatat ppppppppadadadadadada a ketukakaan.nn  

t adalah hhhhhhhhhhhitiiiiiii unungan dadadadadaaadalalaalalalalalalalalaam m m mm mm mm sesesesesesess tiitititititiapapapapapappapaapapppp bbbbbbbbbbbbbiririririririririirrramamamamamaamaamaama a a a aaaaaaaaaa pappapapapapapappapppppp dadddadadadadad  lagu. 
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LAMPIRAN 

A. Biodata Pengkarya 

Nama : Fajar Lintar Hidayanto 

Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Januari 1983 

Alamat, tempat tinggal : Sangkal Tarudan, Sewon, Bantul, 

  Yogyakarta. 

Pendidikan  : 

1. SD N  Kalirejo 2 Lawang-Malang.

2. SMP N 1 Lawang-Malang.

3. SMU Islam Almaarif Singosari Malang.

4. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Jurusan Seni Musik.

5. Sekarang menempuh Program Pascasarjana di ISI Surakarta.

Pengalaman Berkesenian : 

1. Jazz Market by The Sea di Taman Bhagawan Bali tahun 2015 ,

sebagai penampil.

2. Festival Musik Tembi Tradisi Baru 2015 di Yogyakarta, sebagai

penampil.

3. Bukan Musik Biasa di Wisma Seni Solo tahun 2009 sebagai

penampil.

Yogyakarta.

didikannnnnnn :

D N  Kaaaaaalililll rerereeeeeeejojojojojojojojo 222222222222 LLLLawang-Malanggg..

MMMMMMMMMMMMMPP PPPPPPP PPPPPPPPPPP NNNNNNNNNNN 1111111111111111 LaLaLaLaLaLaaLaLLLL waaaaaaaaaaaangngngngngngggngngg----------Malangngngngngngng.

MU Islam mm AlAlA maarrrrrrrififfififififii SiSiSiSiiSiSiSiSiSSiSiingngngngngnngngngngn ososososososo ararararararrarrari i ii i i iii i iiii MaMaMaMaMaMaMaMMaMaMMaMMalalalalalallalallalllaangngngngngnggggggnggn .....

nstitut Seni InInInInInInIII donesia Yogygygygygygyygygyygyakakakakakkkkkkkkaraarararararrarartatatatatattatatatata,, JuJJJJuJJJ rurururururuururuuuururrr sassassasasasaasasaaassaaannn n Seni

ekarang menempuuh h h h h hhh hh hh PPPPrPrPPrPrPrrrrrrrrogogogogoooogogggoggoogoggogggggggggggggrarararararaarararrarrarararrrarrrrrrrar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m PaPPaPaPaPaPaPaPaaPaPaPaPaPaPaPaaaPaPaascsccscscscccscscsccscscscscscsccs asasaasasasasaaasasasasasaasaaaaaaaasa araraararararararararrarrrrrrrrrjajajajajajajajaajajajajajajjajjajjajjj nnnnnnnnananaannnn  di IS

galaman Berkesenian :::: 
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4. Album “Randevu” Dharma band di Yogyakarta tahun 2012

sebagai pemain gitar.

5. Festival Kesenian Yogyakarta dan Ngayogjazz sebagai penampil

tahun 2014 dan 2015.

6. Album “Melukis Sunyi” BulanJingga band di Yogyakarta

sebagai pemain gitar tahun 2015.ebagai pemain gitar tahun 2015.
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