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Abstrak 

 
Masyarakat Majalengka Jawa Barat masih memelihara beragam tradisi yang diwariskan leluhur. Salah 
satunya tradisi lisan Gaok. Tradisi lisan ini dianggap sebagai salah satu seni khas Majalengka. Sebagai 
ciri khas daerah, tentu Gaok menjadi tontonan favorit masyarakat. Namun demikian, saat ini 
keberadaan Gaok sudah mulai mengkhawatirkan. Gaok sudah tidak lagi diminati. Dalam satu tahun 
Gaok hanya pentas satu kali. Itu pun hanya bila diminta tampil dalam kegiatan pemerintah daerah 
atau permintaan khusus peneliti. Minimnya permintaan tampil disinyalir karena terjadi perubahan 
konteks masyarakat pendukung tradisi lisan dari tradisional dan modern. Masyarakat terutama 
generasi muda beranggapan bahwa Gaok sebagai hiburan bagi orang tua. Kondisi tersebut tentu 
menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi para seniman Gaok (dalang). Bagaimana seniman mampu 
beradaptasi dengan modernisasi. Tulisan ini menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan seorang 
dalang (penutur tradisi lisan) untuk mempertahankan keberadaan tradisi lisan Gaok di Desa Kulur, 
Majalengka yang hampir mengalami kepunahan; sikap masyarakat terhadap Gaok, dan peran serta 
pemerintah daerah terhadap perkembangan Gaok. Metode penelitian yang digunakan adalah 
etnografi.  Dalam analisis etnografis, metode interpretasi digunakan untuk mengakses lebih dalam 
terhadap berbagai domain dan aktivitas karakteristik pelaku budaya yang diteliti. Metode etnografi 
tersebut digunakan untuk mengamati pertunjukan Gaok, kehidupan seniman, dan masyarakat 
pendukung.  

  
Kata Kunci: Gaok, Tradisi, Modernitas, Strategi 

 
Abstract 

 
The community of Majalengka West Java, still maintains a variety of traditions inherited by the 
ancestors. One is the Oral Tradition Gaok. Gaok is considered as one of Majalengka's distinctive arts. 
As a regional characteristic, of course, Gaok became a favorite spectacle. However, the current 
existence of Gaok has begun to worry. Gaok is no longer favored. In one year Gaok only once 
perform. That is only when asked to appear in local government activities or special requests of 
researchers. The lack of demand appears to be allegedly due to changes in the context of the 
community supporting oral tradition, from traditional and modern. People, especially the younger 
generation, think that Gaok as entertainment for parents. The condition is certainly a threat as well 
as a challenge for the Gaok artists (Dalang). How artists are able to adapt to modernization. This 
paper describes the efforts of a dalang (oral tradition speakers) to maintain the existence of Gaok in 
Kulur, Majalengka which is almost extinct; public attitudes towards Gaok, and local government 
participation on Gaok development. The research method used is ethnography. In ethnographic 
analysis, interpretation methods are used to deepen access to the various domains and activities of 
the characteristics of cultural actors examined. Ethnographic methods are used to observe Gaok 
performances, artists' lives, and support societies. 
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Pendahuluan 
 
Berbagai tradisi, termasuk tradisi lisan hingga saat ini masih hidup dan berkembang di tengah kehidupan 
masyarakat Majalengka, Jawa Barat. Salah satunya Seni Gaok (Asikin, 2014:56). Seni ini oleh para budayawan 
setempat dianggap sebagai salah satu seni khas Majalengka. Gaok berkembang di tengah masyarakat Majalengka 
khususnya di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka. Gaok merupakan sebuah pertunjukan membaca (menyanyikan) 
cerita rakyat berbentuk wawacan. Menurut Ajip Rosidi (2013:28).Wawacan sendiri adalah cerita rakyat yang ditulis 
dalam bentuk puisi tertentu yang dinamakan Dangding. Dangding terdiri dari beberapa bentuk puisi yang disebut 
pupuh. Pupuh tersebut memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Setiap pupuh memiliki 
nada yang berbeda-beda. Dalam pertunjukan Gaok dalang menghabiskan satu cerita secara utuh dengan cara 
menyanyikannya berdasarkan jenis pupuhnya.  

Sebagai tradisi lisan Gaok tidak dapat dipisahkan dengan konteksnya, yakni kehidupan masyarakat 
pendukungnya. Gaok merupakan bagian dari ritus kehidupan masyarakat. Masyarakat menganggap Gaok sebagai 
sebuah ekspresi lisan yang memuat ingatan kolektif tentang nilai-nilai budaya, identitas dan sejarah mereka yang 
dituangkan dalam bentuk kesenian. Oleh karena itu, Gaok tidak hanya terkait dengan persoalan estetika sebuah 
pertunjukan pada umumnya tetapi terkait dengan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Sebagaimana yang 
dinyatakan Finnegan (1979:3) bahwa tradisi lisan adalah salah satu gejala kebudayaan yang terdapat dalam 
masyarakat dan isinya mungkin mengenai berbagai peristiwa yang terjadi atau kebudayaan pemilik tradisi 
tersebut.  
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Nilai-nilai budaya tersebut terus menerus ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan Gaok 
sehingga Gaok masih hidup di tengah masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, antara Gaok dan masyarakat 
pendukungnya memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Gaok akan tetap hidup bila masyarakat masih 
menjaga pesan atau nilai yang terdapat di dalam Gaok. Hubungan itu tercermin dalam peristiwa pertunjukannya. 
Gaok biasanya dipentaskan dalam momen-momen tertentu. seperti dalam ritual atau upacara adat Ngayun (acara 
empat puluh hari kelahiran bayi), upacara Babarit Pare (syukuran menjelang panen padi), dan ritual lainnya. 
Dalam konteks tersebut, masyarakat menganggap Gaok bukan sebagai kesenian semata, melainkan sebagai alat 
yang secara praktis memiliki faedah bagi kehidupan masyarakat.  

Gaok mulai ada dan berkembang di Majalengka diperkirakan sejak masuknya agama Islam di wilayah 
Kabupaten Majalengka, yaitu abad ke-15 ketika Pangeran Muhammad dari Cirebon berusaha menyebarkan ajaran 
Islam. Seni ini digunakan sebagai medium dakwah Islam.1 Pendapat lain yakni dari salah seorang Dalang yang masih 
aktif, Rukmin (75) mengatakan bahwa sejarah Gaok di Majalengka baru bisa dirunut pada era seniman Sabda 
Wangsadiharja, yakni pada abad ke-20. Gaok mengalami masa kejayaan pada era E. Wangsadiharja, anak Sabda 
Wangsadiharja yakni sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu Gaok sering tampil di kampung-kampung. Gaok menjadi 
hiburan favorit masyarakat selain kesenian tradisional lainnya seperti reog, jibrug, dan ketuk tilu.  

Rukmin mulai bergabung dengan kelompok Gaok pada tahun 1967 sampai sekarang. Menurut Rukmin, di 
masa itu, sebulan ia bisa tampil minimal dua kali. Kini, seiring kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, 
Gaok tidak lagi berkembang. Gaok kini sudah semakin jarang dipentaskan. Beberapa tradisi masyarakat yang 
biasanya mengundang Gaok tidak lagi dilakukan. Masyarakat tidak lagi mengundang Gaok dalam acara peringatan 
seperti Ngayun (upacara 40 hari kelahiran bayi) atau pada tradi si Babarit Pare (syukuran menjelang panen). Fakta 
tersebut mengisyaratkan terjadinya perubahan budaya masyarakat pendukungnya yang berdampak pada Gaok. 
Dapat dikatakan bahwa Gaok seakan kehilangan konteksnya. Dalam setahun, Gaok bisa saja hanya tampil satu kali, 
itupun jika ada masyarakat yang mengundangnya untuk mengisi hajatan atau diminta tampil untuk keperluan 
penelitian. "Dalam setahun, ada satu kali saja pertunjukan itu sudah bagus," begitu tutur Rukmin.2 Rukmin 
menganggap minimnya tampil diakibatkan karena perubahan masyarakat. Masyarakat saat ini terutama generasi 
muda tidak lagi menjadikan Gaok sebagai bagian dari kehidupan mereka. Generasi muda lebih menyukai kesenian-
kesenian baru yang bersifat modern seperti band. Di tengah kondisi Gaok yang sudah hampir sekarat tersebut, 
Rukmin berupaya mempertahankan Gaok dengan berbagai strategi dan inovasi.  

Penelitian ini berupaya mengungkap strategi yang dilakukan dalang Rukmin dalam mempertahankan Gaok di 
tengah masyarakat pendukungnya yang sudah tergerus modernisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode etnografi. Sebagai kajian etnografi, analisis secara terus menerus dilakukan selama di lapangan. Seperti 
lazimnya dalam analisis etnografis, metode interpretasi digunakan untuk mengakses lebih dalam terhadap berbagai 
domain yang dialamiahkan dan aktivitas karakteristik pelaku budaya yang diteliti (Morley, 1992: 186 dalam Barker, 
2000: 27). Metode etnografi tersebut digunakan untuk mengamati pertunjukan Gaok, kehidupan pelaku, dan 
masyarakat pendukung. Pengamatan dilakukan selama 18 bulan dari Januari 2013 sampai Juli 2014. 
  

Tradisi vs Modern dalam Gaok 
 
Benturan antara tradisi dan modernisasi dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan yang 
terjadi pada kehidupan manusia tentu diringi oleh perubahan-perubahan dalam diri manusia. Perkembangan 
tersebut bisa berupa pertumbuhan ekonomi, pembangunan, atau peradaban teknologi. Dalam perkembangan 
tersebut muncullah perubahan-perubahan yang bersifat adaptif. Menurut Stephanus Djuweng dalam artikel yang 
berjudul Tradisi Lisan Dayak dan Modernisasi: Refleksi metodologis Penelitian Sosial Positif dan Penelitian 
Partisipatoris (2015:189), perubahan-perubahan yang mengiringi pembangunan ekonomi disebut modernisasi. 
Perubahan-perubahan tersebut membentuk kebudayaan baru. Terbentuknya budaya baru merupakan sebuah 
respons terhadap perubahan sosial yang terjadi. Selain perkembangan masyarakat yang terjadi secara intern, 
modernisasi juga berkaitan dengan  masuk dan berkembangnya budaya luar seperti budaya barat yang massif 
disiarkan oleh media massa.  Oleh Esten (1992:22) antara budaya etnis dan barat terjadi dialog yang bisa diterima 
bersama, dominannya nilai budaya etnis tertentu, dan transformasi dalam tahap transisi. Apa yang terjadi pada 
Gaok merupakan bagian dari perubahan dan perkembangan budaya tersebut. Gaok yang merupakan produk 
kebudayaan masa lalu tentu akan sulit diterima oleh masyarakat sekarang yang sudah mengalami perubahan sosial 
yang cepat, terlebih dengan adanya globalisasi. Dapat dikatakan, Gaok tidak disukai gerasi muda karena tidak 
modern. 

Hal itu secara tegas disampaikan Rukmin. Ketika ia mencoba mengajarkan Gaok melalui Karang Taruna, 
tidak ada satupun anak muda yang sungguh-sungguh  mau belajar. Tak ada satupun yang percaya diri menjadi 
seniman Gaok. Bila ada, mereka lebih tertarik menjadi pemusik (nayaga). Bahkan dengan diiming-imingi uang pun 
tidak berhasil. Berikut kutipan wawancara dengan Rukmin di rumahnya tanggal 28 Februari 2014: "Budak ngora teu 
daekeun, teu wanieun, erauen Tapi gening daek ari kana band mah." (Anak muda tidak mau, tidak berani, merasa 
malu. Tapi kalau bermain band mau).  

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada faktor gengsi bagi kalangan anak muda. Mereka 
menganggap saat ini tidak lagi harus belajar kesenian tradisional, mereka lebih memilih kesenian modern karena 
lebih merasa keren dan gaul. 

                                                           
1 Wawancara dilakukan dengan salah seorang dalang Gaok, Lurah Wana (75) di kediamannya di Desa Sindangkasih, 25 Februari 
2014 
 
2 Wawancara dilakukan tanggal 28 Februari 2014 dirumahnya, di Desa Kulur 
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Menurut Wasman Kepala Seksi Kebudayaan di Disporabudpar Kabupaten Majalengka, Gaok tidak lagi 
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Gaok seolah dibiarkan menjemput ajalnya. Pemerintah tidak lagi 
memprioritaskan pengembangan Gaok. Pemerintah menganggap Gaok sudah tidak menarik dan tidak dapat 
diwariskan kepada generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah lebih memperhatikan tradisi lainnya yang masih 
digemari masyarakat seperti tradisi Sampyong.3 

Wasman menuturkan pemerintah telah berupaya melakukan pembinaan dan pelestarian Gaok. Upaya 
pembinaan dilakukan dengan membina sanggar agar dapat menjalankan aktivitas pewarisan. Akan tetapi usaha 
tersebut dinyatakan gagal terbukti tidak ada satupun generasi muda yang tertarik melanjutkan tradisi tersebut. 
Menurut Wasman, Gaok dianggap monoton, kurang atraktif sehingga dapat dikatakan kalah oleh seni-seni lain yang 
hidup di era globalisasi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Rukmin mencoba melakukan upaya modernisasi 
dalam pertunjukan Gaok. Aspek-aspek modernisasi tersebut terlihat pada adanya inovasi bentuk pertunjukan, 
manajemen pertunjukan, pengelolaan sanggar, perawatan naskah wawacan, dan pengajaran kepada generasi 
muda.  

Perubahan itu memang mutlak diperlukan. Herdiyani dalam bukunya Bajidoran di Karawang: Kontinuitas 
dan Perubahan (2003:140) menyatakan bahwa sebuah kesenian yang hidup di masyarakat akan terus bergulir 
sejalan dengan arus perkembangan masyarakatnya. Bentuk-bentuk kesenian yang masih relevan dengan zamannya 
di masyarakat akan tetap hidup dengan berbagai penyesuaian, sedangkan bentuk kesenian yang tidak relevan lagi 
dengan massanya akan hilang ditelan zaman.   

Apa yang disampaikan Wasman tentang ketidaktertarikan generasi kepada Gaok wajar adanya karena 
selaras dengan pendapat Auguste Comte dalam Herdiani (2003:43) ada beberapa faktor yang menyebabkan 
perubahan. Perubahan yang terjadi adalah akibat kemajuan, yaitu adanya kemajuan fisik, pikiran, etika dan 
politik, berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam 
meningkatnya suatu kemajuan manusia adalah rasa bosan. Ketika manusia mencapai kebosanan dalam suatu 
aktivitas, sudah barang tentu manusia itu akan berusaha untuk mencari atau menciptakan suasana baru. 

 

Kreativitas Tunggal Seorang Dalang 
 
Kreativitas seniman dalam pertunjukan tradisi lisan sangat penting terutama dalam rangka menjalankan 
transmisinya. Menurut Endraswara (2009:18) transmisi akan menyebabkan kreativitas folklor. Jika transmisi 
dilaksanakan dengan baik dan dilakukan dengan cara yang tepat maka tradisi lisan tersebut akan bertahan dan 
digemari oleh masyarakat. Dalam hal ini pelaku transmisi ditentukan oleh pelaku folklor.  

Menurut Sydow (Dundes 1980:23) dalam Endraswara (2009:18) ada dua macam pelaku folklor, yaitu: (a) 
active bearers of tradition dan (b) passive bearers of tradition Pelaku aktif yaitu para pelaku tradisi seperti 
pendongeng, pengisah, pendalang, penutur dan sebagainya. Sedangkan pelaku pasif adalah penikmat atau 
penonton. Agar tradisi lisan dapat dinikmati oleh masyarakat dibutuhkan kreativitas dari pelaku tradisi lisan. 
Pelaku harus memiliki strategi dalam menjalankan transmisinya. 

Pelaku dalam penelitian ini adalah Rukmin, dalang Gaok dari Desa Kulur, Majalengka. Rukmin adalah satu-
satunya dalang yang masih aktif (masih bisa) mementaskan Gaok. Rukmin adalah seorang petani penggarap sawah 
dan penggembala kambing. Ia tidak mengenyam pendidikan tinggi, ia hanya sempat masuk ke Sekolah Rakyat (SR) 
tetapi tidak tamat. Di usianya yang kini menginjak 75 tahun, ia masih memiliki fisik yang kuat, suaranya masih 
bagus dan memiliki nafas yang panjang.  

Bagi Rukmin, kepedulian terhadap Gaok tidak dilandasi oleh orientasi finansial dan karir. Karena jika 
memiliki orientasi tersebut, Gaok tidak harus dibayar mahal bila tampil karena jumlah rombongan Gaok bisa 
mencapai lebih dari sepuluh orang. Kepeduliannya terhadap Gaok merupakan tanggung jawabnya dalam 
mengemban amanah dan warisan dari pendahulunya, keluarga Wangsadiharja. Di tengah permintaan masyarakat 
terhadap Gaok yang berkurang, ia tidak mau berhenti. Rukmin malah berpikir bagaimana agar Gaok tetap 
bertahan. Ia juga tak perduli dengan sikap pemerintah yang kurang mendukung perkembangan Gaok. Rukmin hanya 
melakukan dengan cara yang dia bisa. Berikut upaya kreativitas Rukmin dalam mempertahankan Gaok agar lebih 
disukai oleh masyarakat:  
 
a. Mendirikan Sanggar 
Sebagai bagian dari upaya modernisasi, Rukmin melakukan pengelolaan tradisi lisan berbasis organisasi. Dalam 
membawakan pertunjukan, Rukmin menggunakan nama sanggar "Sinar Kiara Rambay". Nama sanggar tersebut 
tercetak pada sebuah kaos berlengan panjang yang biasa digunakan para pemain. Belakangan kaos tersebut tidak 
lagi dikenakan tetapi dipajang layaknya spanduk sebagai atribut pertunjukan. Penulis merasa aneh melihat 
identitas sanggar tersebut menggunakan kaos. Apakah sanggar tersebut tidak memiliki atribut lain seperti spanduk 
atau alat penanda lainnya. Menurut Rukmin, sanggar yang dimaksud hanyalah nama sebagai identitas dalam 
pertunjukan. Nama sanggar tersebut baru muncul pada tahun 1996, didirikan oleh Engkos wangsadiharja. 
Sebelumnya (sejak tahun 1967) Rukmin dan kawan-kawan tidak pernah menggunakan nama sanggar. Mereka 
terkenal dengan rombongan Gaok dari Kulur.  

Pada kenyataannya nama Sanggar Kiara Rambay hanya sekadar identitas nama. Sanggar tersebut tidak 
pernah terdaftar secara resmi, struktur kepengurusan tidak berjalan, tidak memiliki sistem keanggotaan dan tidak 
menjalankan fungsi manajerial yang baik sebagaimana karakteristik sanggar tradisi lisan pada umumnya.  Dalam 

                                                           
3 Wawancara dengan bapak Wasman Kasi Kebudayaan di Disporabudpar Kabupaten Majalengka, di kantor Disporabudpar 6 
September 2014 
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buku wawacan "Nyi Rambut Kasih" (1997), tertulis nama kepengurusan sanggar "Sinar Kiara Rambay" dengan 
susunan pengurus sebagai berikut: 

 
Pelindung  : A. Sarji, Kepala Desa Kulur 
Pupuhu  : E. Wangsadiharja 
Ketua  : Nurdin 
Sekretaris  : Cece J 
Bendahari  : Domo 
Dalang  : Rukmin 
Anggota  : Wardi, Sukarta, Kari, Jaya, A. Rosad, Sahri, Nana, Endu, Edi 
 
Nama-nama tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi, sebagian sudah meninggal. Beberapa pengurus juga 

asal terdaftar, artinya pada kenyataannya tidak beraktivitas di sanggar. Rukmin mengaku tinggal sendiri 
menjalankan Gaok. Ia menjalankan sanggar dengan intuisi dan kemampuannya sendiri. Sanggar tersebut hanya 
difokuskan pada Seni Gaok. Para pemain menggunakan kostum, tata rias dikerjakan seadanya bahkan setiap 
pemain mempersiapkan sendiri kebutuhannya. Rukmin mengaku pernah diberi kostum yakni pakaian hitam-hitam 
oleh Disporabudpar. Ketika itu, petugas dinas akan mengambil gambar untuk keperluan dokumentasi Dinas. Untuk 
musik pengiring, sanggar Kiara Rambay menggunakan jasa pihak lain yakni sanggar Giri Cempaka pimpinan Nono. 
sanggar wayang Golek yang terdapat di daerah Kulur. Setiap Kiara Rambay tampil, Rukmin selalu menggunakan 
jasa Sanggar Giri Cempaka untuk memainkan gamelan sebagai pengiring musik Gaok. Sanggar Kiara Rambay juga 
tidak memiliki sinden sendiri.  

Setiap kali pementasan Gaok, Rukmin memanggil sinden panggung yang ada di daerah Kulur. Namanya, 
Mamay (45), ia diberitahu oleh Rukmin secara mendadak. Ia pun datang terlambat ke tempat pertunjukan. Dengan 
kostum seadanya, tanpa kebaya dan sanggul rambut, tanpa berlatih lebih dahulu, Mamay berdendang dengan 
modal buku catatan berisi lagu-lagu yang biasa ia nyanyikan. Selanjutnya, untuk fungsi pemasaran dan manajemen 
lainnya belum dilakukan dengan cara profesional. Ia hanya menunggu orang dating mengundangnya. Di kecamatan 
Majalengka dan sekitarnya, nama Rukmin sebenarnya sudah dikenal banyak kalangan, terutama kalangan 
pemerintahan. Oleh karena itu, dengan modal jaringan tersebut Gaok dipasarkan.  

Dari karakteristik di atas, sanggar yang dijalankan Rukmin dapat dikategorikan tipe A. Pengkategorian 
tersebut didasarkan pada pendapat Permas, Achsan dkk (2003), kecenderungan karakteristik organisasi 
pertunjukan tipe A adalah organisasi yang memiliki fokus pada satu kegiatan dan satu fungsi manajemen. 
Karakteristik tersebut meliputi: a. Sanggar yang mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi satu jenis 
Kesenian; b. Kegiatan lain seperti perancangan kostum, tata rias, tata panggung tabuhan pengiring meminta jasa 
pihak lain atau dilakukan secara terbatas; c. Kegiatan fungsi pemasaran tidak dilakukan atau dilakukan pihak lain; 
d. Fungsi manajemen keuangan dan sumber daya manusia dilakukan secara sederhana. (2003:10). 

Nama Kiara Rambay ini adalah nama bendungan yang ada di desa Kulur. Nama Sanggar ini adalah pemberian 
E. wangsadiharja. Sebagai bendungan yang menjadi sumber mata air penduduk, nama Kiara Rambay diharapkan 
menjadi sumber kehidupan seniman-senimannya. Pada awalnya grup Gaok yang dipimpin oleh Rukmin terdiri dari 
tujuh belas orang. Kini semuanya telah berhenti. Ada yang meninggal ada yang tak mampu lagi untuk tampil. Di 
Kulur, tersisa tiga orang penutur Gaok yakni Rukmin, Kari dan Domo. untuk memenuhi kebutuhan pemain, Rukmin 
pun mengundang Lurah Wana dari desa tetangga untuk gabung. Saat ini, dua orang tersebut adalah dua nama 
terakhir yang masih mentransmisikan Gaok.  

Dari praktik di atas terlihat bahwa upaya Rukmin mengelola organisasi tidak optimal. Hal ini karena 
keterbatasan pengetahuan yang dimiliki Rukmin dalam hal organisasi. Selain itu, faktor tidak adanya pengurus 
selain Rukmin menjadikan sanggar kembali bersifat personal yang berarti kembali tradisional.  

 
b. Membuat Gaok Kombinasi 
Di awal tahun 2000-an Rukmin mencoba membuat beberapa perubahan pada Gaok. Ia memasukkan unsur baru ke 
dalam Gaok, yaitu unsur musik, lagu, dan komedi. Unsur-unsur tersebut sebelumnya tidak ada. Gaok sebelumnya 
hanya nyanyian yang diiringi alat musik songsong dan buyung, yaitu alat musik yang ditiup yang bunyinya 
menyerupai bunyi gong. Rukmin menyadari bahwa perubahan harus dilakukan. Hal itu dilakukan untuk 
meningkatkan daya tarik pertunjukan. Ia mulai mengkolaborasikan Gaok dengan alat musik gamelan wayang. 
Dengan adanya gamelan, suasana pertunjukan diharapkan semakin hidup, sehingga penonton lebih menyukai Gaok. 
Selain gamelan ia juga mengundang seorang sinden untuk menyajikan lagu-lagu Sunda sebagai pengiring. Selain 
itu, unsur tari juga dimasukkan ke dalam pertunjukan sehingga memberi ruang bagi seorang penari untuk ngibing 
ala jaipong dengan gerakan-gerakan yang menghibur dan mengundang gelak tawa penonton. 

Usaha-usaha Rukmin tersebut murni inisiatif sendiri. Usaha tersebut mencerminkan kreativitas dari pelaku. 
Usaha yang dilakukan Rukmin bisa dikatakan membuahkan hasil, karena sejak saat itu minat penonton mulai 
muncul lagi. Walaupun belum mampu mengundang ketertarikan generasi muda dan anak-anak untuk menonton.    

  
c. Penyimpanan Koleksi Wawacan 
Wawacan dalam Gaok merupakan unsur wajib yang harus ada. Oleh karena itu, upaya menyimpan wawacan 
merupakan salah satu upaya penyelamatan Gaok. Wawacan-wawacan yang biasa dipentaskan dalam Gaok 
kondisinya kini mengkhawatirkan. Beberapa naskah asli yang ditulis oleh Wangsadiharja kondisinya sudah hampir 
rusak. Naskah asli tersebut belum disalin dan dicetak. Sedangkan beberapa naskah lainnya yang sering diteliti 
sudah disalin ke dalam aksara latin dan dicetak dengan format yang baik. Rukmin menyimpan beberapa wawacan 
di lemarinya. Sebagian wawacan tersebar di tangan seniman lain. Rukmin seringkali mengeluhkan karena banyak 
naskah yang dipinjam tetapi belum dikembalikan. Hal ini terjadi karena Rukmin tidak memiliki tata kelola 
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penyimpanan yang baik. Tidak ada catatan peminjaman buku, padahal banyak peneliti yang datang untuk 
meminjam. Ia tidak pernah merasa curiga bila ada orang  yang meminjamnya. 

 
Berikut koleksi wawacan yang masih tersimpan: 
 

No Judul Aksara Pengarang Penerbit 
Tahun 
Terbit 

Ket 

1 
Wawacan Ahmad 
Muhammad 

Pegon -   Disimpan oleh Rukmin 

2 Wawacan Rengganis Pegon 
S. 
Wangsadiharja 

  Disimpan oleh Lurah Wana 

3 
Wawacan Sejarah 
Anbia 

Latin 

Bey Arifin, 
didangding 
oleh H.S 
Ronggowaluyo 

Depdikbud 1980 Disimpan Rukmin 

4 Wawacan Samun Latin 
S. 
Wangsadiharja 

  
Disimpan oleh Rukmin dan 
Lurah Wana 

5 Wawacan Sulanjana Latin -   
Disimpan oleh Lurah Wana dan 
Rukmin 

6 

Wawacan Carios 
Babad Rambutkasih 
Ratu Agung 
Sindangkasih Lunta ti 
Nagara 

Latin 
E. 
Wangsadiharja 

  Disimpan oleh Rukmin 

7 

Wawacan Simbar 
Kancana Ngadeg 
Raja: Fragmen 
Talaga Manggung 

Latin 
E. 
Wangsadiharja 

Catur Mitra 
Pendidikan 
Majalengka 

1999 Disimpan oleh Rukmin 

8 
Wawacan Nyi Rambut 
Kasih 

Latin 
E. 
Wangsadiharja 

 1997 Disimpan oleh Rukmin 

 
Tabel 1. Daftar koleksi wawacan di Desa Kulur dan Sindangkasih 

 
d. Pengajaran Gaok 
Tradisi lisan dapat ditransmisikan melalui proses belajar. Proses belajar pada awalnya adalah meniru. Proses ini 
dapat dilakukan dengan cara menghadiri atau menonton pertunjukan. Dengan demikian, secara mandiri seseorang 
dapat mempelajarinya. Semakin sering menonton semakin tinggi tingkat hafalannya. Sehingga langkah awal untuk 
menjadi pewaris tradisi sudah didapat. Selanjutnya proses menghafal tidak lagi menentukan. Pembelajaran 
semacam itu bersifat nonformal. Sama seperti pembelajaran yang dilakukan oleh keluarga. Orangtua mengajarkan 
anak-anaknya. Selain pembelajaran nonformal, tradisi lisan dapat ditransmisikan melalui pembelajaran formal 
(melalui persekolahan). Dengan sistem persekolahan, dibuat sistem pendidikan yang resmi, ada ruang kelas, ada 
guru, ada murid, dan ada materi pembelajaran yang sistematis. Sistem persekolahan merupakan salah satu 
karakter modernisasi. 

Sebelum sistem pendidikan formal berbentuk lembaga persekolahan yang baku seperti sekarang, di mana 
banyak sekolah dan Universitas yang telah membuka cabang ilmu kesenian, proses pengajaran secara formal telah 
dilakukan di beberapa Negara. Jan Vansina memberikan contoh proses pengajaran formal yang dilakukan di 
Rwanda, Hawaii, Kepulauan Marquesas, Selandia Baru, di antara suku Inka dan sekelompok Akan. Di Kepulauan 
Marquesas misalnya, ada seorang ayah yang ingin mengajari anak-anaknya agar bisa menjadi penutur tradisi lisan. 
Ia membangun rumah untuk dijadikan tempat pembelajaran. Ia membayar penyair untuk dijadikan sebagai guru 
dan mengumpulkan sekitar tiga puluhan laki-laki dan perempuan sebagai murid. Selama masa pembelajaran, 
diterapkan aturan yang ketat. Setiap kali murid tidak belajar dengan baik maka sekolah itu akan ditutup (2014:76-
77).  

Menurut Pudentia (2015), Lembaga pendidikan mempunyai peran penting menyiapkan program konkret 
mengubah media pewarisan tradisi lisan tanpa meninggalkan hakikat tradisi lisan itu sendiri, yang tidak dapat 
dipisahkan dari komunitasnya. Dalam kasus Gaok, proses pengajaran formal telah dilakukan oleh sejumlah pihak 
yang merasa prihatin dengan kondisi gaok. Mereka berinisiatif untuk mengajarkan Gaok di sekolah. Upaya tersebut 
salah satunya dilakukan oleh Nono Sudarmono (45), seorang guru Bahasa Indonesia di SMAN 2 Majalengka. 

Ia memasukan Gaok ke dalam bahan ajar (kurikulum) sastra. Siswa diperlihatkan pementasan Gaok, 
diperkenalkan naskah-naskah wawacannya. Di dalam kelas, siswa juga dilatih tembang pupuh dan gaok. Dalam 
penelitian Nono terungkap bahwa usaha tersebut tidak berhasil karena alasan siswa kesulitan mempelajari nada-
nada lagu pupuh dan nada Gaok. Upaya Nono patut diacungi jempol. Namun yang ia lakukan hanyalah sebatas 
memasukan pada rencana pembelajaran Bahasa Indonesia yang ia ampu. Pembelajaran gaok hanya terbatas pada 
pelajarannya, terbatas waktu jam pelajaran (JP) dan terbatas hanya di SMA 2 Majalengka.  

Pendidikan formal dapat diprogramkan oleh pemerintah Majalengka melalui materi muatan lokal di 
kurikulum. Sehingga proses transmisi gaok secara dapat dilakukan secara serentak dan massif. Menurut budayawan 
Majalengka Oom Somara (44), sebenarnya banyak seniman yang bagus dalam berpupuh. Persoalannya adalah 
mereka tidak memiliki wadah formal atau diberi wadah secara formal misalnya dijadikan pelatih atau guru yang 
diasertifikasi oleh pemerintah. Dengan upaya ini, setiap sekolah dapat mengajarkan gaok dengan kualitas pengajar 
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yang baik. Selain itu, dengan adanya pengajaran formal, otomatis para pengajar tersebut juga telah bertindak 
sebagai seniman Gaok, sehingga proses transmisi bisa berlangsung dengan dinamis. 
 

Simpulan 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Rukmin sebagai dalang telah melakukan upaya modernisasi. Berbagai 
cara dilakukan oleh Rukmin untuk menarik minat penonton. Namun demikian sebagaimana disampaikan Comte, 
modernisasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Rukmin sebagai dalang yang berlatar belakang petani dan tidak 
sekolah tentu tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan perubahan-perubahan. Selain itu, dalam 
diri Rukmin masih melekat jiwa seniman tradisional sehingga upaya-upaya modernisasi yang dilakukannya tidak 
berjalan dengan optimal. Oleh karena itu apa yang dilakukan Rukmin tidak serta merta aka terlihat hasilnya. 
Karena mempertahankan sebuah tradisi tidak hanya bergantung pada senimannya, tetapi memerlukan bantuan 
pihak-pihak eksternal seperti masyarakat dan pemerintah. 
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