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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengeksplorasi adaptasi untuk bertahan di era new normal pada pelaku seni Jakarta 

pada umumnya dan pemusik tradisional Betawi pada khususnya. Pemberlakuan pembatasan sosial 

dan karantina wilayah di Jakarta telah menghambat banyak sektor untuk melakukan kegiatan 

ekonomi, termasuk para pemusik tradisional Betawi. Penelitian ini meneliti bagaimana para 

pemusik tradisional Betawi di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan beradaptasi dengan 

protokol kesehatan pada pertunjukan panggung dan pengetahuan internet tentang pertunjukan 

virtual di era new normal. Data diambil dari wawancara mendalam dan diklasifikasikan untuk 

mengetahui kemampuan adaptasi yang dilakukan oleh pemusik tradisional Betawi. Sanggar musik 

tradisional Betawi adalah Sanggar Arrominia, Sanggar Gambang Kromong Setia Muda, dan 

Sanggar At-Taubah dengan jenis musik tradisional tertentu, seperti Gambus, Samrah, Qasidah, 

Hadrah, dan Gambang Kromong. Ditemukan bahwa selama pembatasan sosial dan karantina 

wilayah di Jakarta, sanggar mengalami penurunan permintaan mereka untuk tampil. Mereka perlu 

bertahan hidup dengan beradaptasi dengan era new normal melalui penerapan protokol kesehatan 

di atas panggung pertunjukan dan menggali ilmunya di internet untuk melakukan pertunjukan 

virtual tersebut. Protokol kesehatan membatasi fleksibilitas dalam menampilkan musik tradisional 

melalui pemakaian masker dan face shield. Pengetahuan rata-rata tentang internet dan memiliki 

perangkat internet yang terbatas adalah beberapa situasi lain yang harus diadaptasi oleh pemusik 

tradisional. Adaptasi perlu dilakukan suatu saat nanti, dan pandemi ini hanya mempercepat 

kebutuhan. 
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PENDAHULUAN 

 

Pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina wilayah di Jakarta membuat banyak warga 

Jakarta tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Di antara warga Jakarta itu adalah para pemusik 

tradisional Betawi (Nuriman et al., 2020). Jakarta dan pemerintah kota lainnya secara global 

melakukan pembatasan sosial dan kebijakan karantina wilayah dengan menutup kegiatan olahraga, 

restoran, dan bar, serta kegiatan seni pertunjukan (Roberts, 2020). Pemusik tradisional Betawi 

harus menunda jadwal pertunjukan mereka tanpa batas waktu. Dengan dikeluarkannya pembatasan 

sosial dan daerah oleh pemerintah, para pemusik tradisional Betawi terdampak secara signifikan. 

Dari sekian banyak sektor yang terdampak pandemi COVID-19, seni dan budaya adalah beberapa 

yang paling terdampak COVID-19 (de Fretes & Listiowati, 2020). 

 

Untuk bertahan hidup dan melanjutkan aktivitas kehidupan dan ekonominya, para pemusik 

tradisional Betawi harus tetap produktif dalam mencari cara untuk melakukan kegiatan 

pertunjukan musik di era new normal. Musik tradisional Betawi merupakan salah satu dari sekian 

banyak pertunjukan kesenian tradisional Betawi yang harus dilestarikan untuk menjaga identitas 

kota. Beradaptasi dengan kondisi era new normal dalam kegiatan seni pertunjukan merupakan 

salah satu cara untuk terus melestarikan seni dan budaya sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi 

(Badin, 2021). Pelestarian seni dan budaya ditentukan oleh peran pelaku seni dalam kegiatan seni. 

Pelaku seni harus mampu beradaptasi dengan mengembangkan kreativitasnya dalam hal kegiatan 

seni pertunjukan (Doern, Williams, & Vorley, 2019). 

 

Pelaku seni memiliki peran ganda dalam hal seni dan budaya. Mereka adalah 

konservasionis budaya yang melakukan kegiatan pelestarian budaya melalui konsistensi kegiatan 

kesenian, baik pendidikan turun temurun maupun budaya. Mereka memainkan peran penting 

dalam kegiatan ekonomi regional melalui penjualan tiket di pertunjukan seni budaya (Walensky 

& del Rio, 2020). Beberapa lembaga seni pertunjukan tidak ingin memikirkan situasi yang 

mengerikan ini dan mencoba beradaptasi melalui layanan online atau seni pertunjukan dengan 

audiens terbatas. 

 

Wayang Wong di Bali juga telah melakukan kegiatan seni pertunjukan dengan memperkuat 

multimedia yang terhubung dengan internet dan mengemas cerita-cerita menarik untuk ditonton 

oleh berbagai kalangan masyarakat. Wayang Wong berusaha beradaptasi dengan 

memodernisasinya agar bisa bertahan di era new normal (Ruastiti, Sudirga, & Yudarta, 2021). 

Pelaku seni pada akhirnya harus mengevaluasi rutinitas mereka dan membuat inovasi dan kreasi 

dengan memanfaatkan platform virtual dalam merancang pengetahuan dan keterampilan mereka 

melalui pertunjukan online atau merancang seni pertunjukan di tempat dengan protokol kesehatan 

yang ketat dan pembatasan penonton (Mubarat, 2021; Septiyan, 2020). Perubahan ini tidak hanya 

akan menciptakan keterbatasan dalam hal seni pertunjukan tetapi juga akan membutuhkan adaptasi 

yang cepat untuk dapat menampilkan karya seni mereka. 

 



 

 

Seni dan budaya merupakan dua hal yang dapat merekonstruksi karakteristik dan karakter 

sebuah kota. Perjalanan kegiatan seni dan budaya dari masa ke masa di sebuah kota juga dapat 

dijadikan acuan bagaimana kota tersebut tumbuh, berkembang, dan membentuk peradaban 

(Fürnkranz, 2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pelestarian 

kesenian budaya Betawi; salah satunya dengan mendirikan kawasan pelestarian cagar budaya 

bernama Kampung Budaya Betawi Setu Babakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

 

New normal tidak diciptakan untuk kembali ke kehidupan normal seperti sebelum pandemi 

tetapi untuk hidup dalam situasi baru berdasarkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan 

(Simanjuntak & Fitriana, 2020). Setiap perubahan akan menciptakan proses adaptasi baru, yang 

tidak hanya spesifik pada pandemi COVID-19 yang harus dilakukan setelah krisis yang muncul, 

seperti krisis ekonomi global, pergeseran tatanan politik, revolusi atau perang, bencana alam, 

wabah yang mengerikan, dan sebagainya (Mei, 2020). Pembatasan sosial dan karantina wilayah di 

Jakarta yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi tantangan terberat 

bagi para pemusik tradisional Betawi. Kegiatan mereka selalu menciptakan sekelompok penonton 

yang bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19 (Mursalim, 2020). Di sisi lain, mereka harus 

terus membuat kegiatan pertunjukan musik tradisional untuk mendapatkan penghasilan langsung 

dari pertunjukan musik atau komunitasnya. 

 

METODE 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana para pemusik tradisional 

Betawi di Kampung Budaya Betawi, Setu Babakan beradaptasi dengan protokol kesehatan pada 

pertunjukan panggung dan pengetahuan internet tentang pertunjukan virtual di era new normal. 

Penelitian ini juga menganalisis bagaimana adaptasi pemusik tradisional Betawi di Kampung 

Budaya Betawi Setu Babakan dapat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

Nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta TPB Nomor 11 tentang 

sustainable cities and settlements (Trisnawati & Sulistyani, 2021). 

 

Data diambil dari wawancara mendalam dan diklasifikasikan untuk mengetahui 

kemampuan adaptasi yang dilakukan oleh pemusik tradisional Betawi. Pemusik tradisional Betawi 

tergabung dalam sanggar pertunjukan musik tradisional Betawi yang rutin tampil di Kampung 

Budaya Betawi, Setu Babakan. Sanggar pertunjukan musik tradisional Betawi yaitu Sanggar 

Arrominia, Sanggar Gambang Kromong Setia Muda, dan Sanggar At-Taubah. 

 

Spradley (1980) telah merekomendasikan bagaimana pengamatan harus dilakukan dan 

pada tujuan apa metode pengamatan ini harus dipilih. Minat besar Spradley (1980) dalam 

pengamatan ini tampaknya antropologi kognitif. Pengamatan ini membangun klasifikasi budaya 

menjadi tiga bagian, yaitu perilaku budaya, pengetahuan budaya, dan artefak budaya. Namun, 

Spradley berpendapat bahwa pengetahuan budaya harus lebih ditekankan. Meskipun tersembunyi  



 

 

dari pandangan, pengetahuan budaya adalah bagian penting dari penjelasan budaya. Itulah 

sebabnya Spradley menggambarkan budaya sebagai pengetahuan yang dibutuhkan seseorang 

untuk memahami pengalaman dan menciptakan kebiasaan baru.  

 

Etnografi adalah representasi tertulis dari budaya untuk mengekspresikan pentingnya 

representasi produksi dan konsumsi kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya menjadi penulisan 

etnografi. Etnografi adalah deskripsi atau tulisan suatu kelompok etnis yang ditulis oleh seorang 

antropolog berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam waktu tertentu. Etnografi dilakukan dalam 

penelitian tersebut untuk menggali kemampuan para pemusik tradisional Betawi dalam 

beradaptasi dengan era new normal dalam menampilkan musik di atas panggung dan secara virtual 

menggunakan platform media sosial. Penerapan pengalaman partisipatif bermanfaat dalam 

penelitian karena prasasti berupa catatan atau laporan dari seluruh pengetahuan dan pengalaman 

yang diperoleh selama bidang penelitian merupakan bahan dasar untuk melakukan karya etnografi. 

Dalam penelitian etnografi, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu 

dalam bentuk wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara dalam penelitian bertujuan untuk 

mengumpulkan data tentang segala tindakan, pengalaman, harapan, dan informasi lainnya tentang 

kehidupan dan posisi seseorang. 

 

Bagian penting dari etnografi adalah bahwa teknik utama penelitian menggunakan 

observasi partisipan; Ini adalah bagian integral dari etnografi. Selain itu, etnografi merupakan 

bagian penting dari antropologi, sehingga dapat dikatakan bahwa etnografi adalah pengamatan 

langsung, dan antropologi adalah bagian darinya. Bahkan Spradley (1980) telah menjelaskan 

bahwa etnografi adalah kegiatan untuk menggambarkan suatu budaya. Etnografi memiliki tujuan 

utama untuk memahami cara hidup orang lain dari sudut pandang orang lain. 

 

Penelitian ini menggunakan 12 langkah Spradley dalam mengembangkan penelitian 

etnografi. Ini adalah langkah-langkah untuk mengembangkan penelitian etnografi, menurut 

Spradley. Langkah-langkahnya adalah (1) menugaskan informan, (2) melakukan wawancara 

dengan informan, (3) membuat catatan etnografi, (4) mengajukan pertanyaan deskriptif, (5) 

melakukan analisis wawancara etnografi, (6) membuat analisis domain, (7) mengajukan 

pertanyaan struktural, (8) membuat analisis taksonomi, (9) membuat pertanyaan yang kontras, (10) 

membuat analisis komponen, (11) menemukan tema budaya, dan (12) menulis etnografi.  

Informan ditugaskan oleh para peneliti berdasarkan sanggar paling aktif dalam membuat 

pertunjukan di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam melalui daftar 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan 

etnografer dalam mengumpulkan informasi. Ketiga sanggar yang terpilih adalah Sanggar 

Arrominia, Yayasan Sanggar Setia Muda, dan Sanggar At- Taubah di Kampung Budaya Betawi 

Setu Babakan. Penelitian dilakukan dalam waktu dua bulan dengan mengikuti kegiatan. 

 

 



 

 

Ketiga sanggar penampil musik tradisional Betawi dipilih dengan memilih melalui jenis 

pertunjukan tradisional yang sama, yaitu pemusik tradisional Betawi. Pemusik tradisional Betawi 

memperoleh penghasilan paling banyak dengan tampil di atas panggung daripada rekaman. 

Sanggar-sanggar ini perlu terus tampil untuk mendapatkan penghasilan dan melestarikan musik 

tradisional Betawi. Pilihannya adalah tetap tampil di atas panggung dengan menerapkan protokol 

kesehatan dan social distancing serta mencoba cara baru untuk tampil di panggung virtual melalui 

platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. 

 

Etnografer berpartisipasi sebagai pengamat, dari latihan sanggar hingga pertunjukan 

sanggar. Wawancara dilakukan selama percakapan santai dengan informan, sehingga mereka tidak 

merasa sedang diwawancarai. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

direkam menggunakan audio receiver, foto, dan rekaman video. Setelah menyelesaikan penelitian, 

catatan laporan etnografi dibuat. Hasil dari catatan ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis. 

Pada pembahasan selanjutnya, dijelaskan hasil penelitian dan analisisnya. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Adaptasi pemusik tradisional Betawi di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan diamati 

dengan menggunakan pengamatan partisipatif selama beberapa waktu. Dalam melakukan 

observasi partisipatif, peneliti merujuk pada penelitian etnografi Spradley, yang terdiri dari 12 

langkah untuk tiga sanggar pemusik tradisional Betawi. 

 

Sanggar Arrominia memiliki dua jenis pemusik tradisional Betawi: Gambus dan Samrah. 

Gambus dan Samrah merupakan pertunjukan musik tradisional Betawi yang berlandaskan budaya 

Islam. Masyarakat Betawi dibentuk oleh tiga komunitas etnis besar: Tionghoa, Arab, dan Sunda. 

Gambus dan Samrah awalnya berasal dari etnis Arab, dan saat ini tidak hanya etnis Arab yang 

memainkan Gambus dan Samrah. Sanggar ini dikenal luas sebagai seni pertunjukan tradisional 

Betawi profesional di Gambus dan Samrah. 

 

Sanggar ini dipimpin oleh Haji Hendi, dengan 63 seniman dan musisi sebagai anggota 

Sanggar Arrominia. Jumlah penampil di atas panggung selalu disesuaikan dengan kebutuhan 

pertunjukan. Selama pandemi, tidak ada anggota sanggar yang meninggalkan sanggar karena 

mereka masih memiliki permintaan untuk tampil selama pandemi. Sebagian besar anggota juga 

sudah memiliki pekerjaan sehari-hari selain melakukan kegiatan sanggar. 

 

Sanggar Arrominia mengadakan latihan rutin setiap hari Kamis untuk mempersiapkan 

permintaan tampil yang diterima.  Sanggar Arrominia menerima permintaan untuk tampil bahkan 

dari luar Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, Cirebon, Bandung, Yogyakarta, dan lain-lain. Sanggar 

ini juga telah menerima permintaan untuk tampil di luar negeri seperti Belanda, Prancis, Belgia, 

Inggris, Mesir, Brunei, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Selama bulan puasa Ramadhan,  



 

 

misalnya, Sanggar Arrominia menerima permintaan kurang lebih 400 pertunjukan per bulan. 

Ketika pandemi melanda dan pembatasan sosial serta karantina wilayah dikeluarkan di Jakarta, 

permintaan untuk melakukan secara drastis berkurang menjadi hanya 60 permintaan per bulan. 

 

Namun, di masa pandemi ini, sanggar hanya berlatih ketika ada permintaan untuk tampil 

dengan protokol kesehatan yang ketat. Sanggar ini biasanya memiliki dua hingga tiga latihan 

sebelum tampil. Gladi berlangsung di rumah Haji Hendi yang juga merupakan lokasi Sanggar 

Arrominia di Jalan Mampang Prapatan XV. Sanggar Arrominia memiliki akun media sosial, 

seperti Instagram dengan username @gambus_ arrominia, dan YouTube dengan akun pribadi 

anggotanya yang sering memperbarui kegiatan. 

Pada 23 September 2021, Sanggar Arrominia menggelar gladi musik Gambus di rumah 

Haji Hendi. latihan dilakukan sebagai persiapan tampil di Irama Gambus, sebuah program televisi 

di siaran televisi milik negara. Sekitar 20 penampil yang mengikuti program ini datang untuk 

berlatih di rumah Pak Hendi. Dari pengamatan selama latihan, anggota sanggar tidak menerapkan 

protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. 

 

Sanggar Arrominia tampil dalam program televisi Irama Gambus di Auditorium penyiaran 

televisi milik negara pada 28 September 2021. Berdasarkan pantauan, saat para anggota sanggar 

sedang melaksanakan latihan di ruang ganti, mereka tidak menerapkan protokol kesehatan seperti 

memakai masker atau menjaga jarak. Ketika program dimulai, para anggota diminta untuk 

mengenakan topeng kecuali pemain seruling dan penyanyi, dan mereka semua mengikuti 

permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para anggota sanggar tidak memiliki inisiatif 

untuk beradaptasi dengan era new normal, namun mereka memiliki kemauan ketika diminta. 

 

Anggota Sanggar Arrominia yang menampilkan pertunjukan musik tradisional Betawi 

gambus dan Samrah memiliki hubungan yang erat dengan orang lain. Hubungan erat mungkin 

berasal dari etnis atau lingkungan yang sama. Hubungan yang erat ini menimbulkan sedikit 

keterbukaan dalam menerapkan protokol kesehatan di antara mereka dalam latihan. Hal ini 

menunjukkan ketidakmampuan dan keengganan mereka untuk beradaptasi dengan era new normal 

di komunitas hubungan erat. Namun, dalam menampilkan Gambus dan Samrah, para artis 

menerapkan protokol kesehatan dengan baik dengan memakai masker dan menjaga jarak di antara 

mereka. Hal ini menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi dengan era new 

normal.  

 

Hubungan yang erat diantara para anggota Sanggar Arrominia menciptakan budaya 

kepercayaan di antara mereka dan mengarah pada sedikit keterbukaan dalam menerapkan protokol 

kesehatan dalam latihan. Namun, para seniman mengikuti protokol kesehatan dalam 

penampilannya, yang berarti mereka bisa beradaptasi dengan era new normal. Sanggar Arrominia 

juga memiliki akun media sosial untuk mempromosikan dan menyebarluaskan performanya 

kepada penonton. Ini menunjukkan bahwa Sanggar Arrominia telah menggunakan internet untuk 

melakukan pertunjukan virtual mereka di media sosial. 

 



 

 

Sanggar At Taubah memiliki dua jenis pemusik tradisional Betawi yaitu Qasidah dan 

Hadroh. Qasidah dan Hadroh merupakan pertunjukan musik tradisional yang berlandaskan budaya 

Islam. Qasidah dan Hadroh awalnya berasal dari etnis Arab, dan saat ini tidak hanya etnis Arab 

yang memainkan Qasidah dan Hadroh. Anggota Sanggar At Taubah yang berdiri sejak 2013 ini 

merupakan warga Kampung Budaya Betawi Setu Babakan. Para pemain Qasidahnya adalah 12 

orang ibu rumah tangga, dan Hadroh sekitar 15 orang remaja. 

 

Sanggar ini menyelenggarakan latihan rutin setiap hari Senin untuk Qasidah dan hari Rabu 

untuk Hadroh. Latihan diadakan di aula milik pemerintah dekat rumah Haji Mat Roji, yang juga 

ketua RT. Pada setiap pertemuan latihan, anggota dikenakan biaya Rp. 20.000 untuk membayar 

pelatih, yang juga seorang guru di sekolah swasta setempat. 

 

Sebelum pandemi, Sanggar At Taubah kerap mendapat permintaan untuk tampil dalam 

perayaan dan festival di wilayah Jabodetabek. Selain itu, sanggar ini juga mengikuti beberapa 

lomba Qasidah dan Hadroh di wilayah Jabodetabek. Dalam penampilannya, sanggar ini juga kerap 

berkolaborasi dengan sanggar lain untuk membuat komposisi baru, seperti kelompok tari, beksi, 

dan lain-lain. Sanggar ini belum menerima permintaan untuk tampil selama hampir dua tahun 

pandemi. Namun, sanggar ini pernah mengikuti lomba virtual yang diadakan oleh partai politik 

dengan mengirimkan video Qasidah dan Hadroh yang juga mengikuti protokol kesehatan pada 

saat rekaman. Beberapa penampil seni Qasidah adalah ibu rumah tangga dan guru di pesantren 

Nurul Amanah. Sedangkan penampil kesenian Hadroh adalah anak sekolah. 

 

Selama pandemi, para penampil Hadroh tetap melaksanakan latihan rutin dengan 

penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, para pemain Qasidah telah memutuskan untuk tidak 

berlatih untuk sementara waktu. Pada 23 September 2021, mereka memutuskan untuk kembali 

latihan rutin karena tingkat pembatasan yang lebih rendah di Jakarta. Karena mereka sudah lama 

tidak berlatih, mereka lupa pola ketukan pada alat musik, jadi mereka perlu berlatih dari dasar 

untuk sementara waktu. Di masa pandemi, beberapa pemain Qasidah dan Hadroh yang tidak 

memiliki pekerjaan tetap mulai mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan 

menjual makanan dan minuman tradisional Betawi, seperti Bir Pletok, Nasi Kebuli, Nasi Uduk, 

dan masih banyak lainnya. 

 

Pada 23 September 2021, sanggar At Taubah melakukan gladi bersih pertunjukan Qasidah 

untuk pertama kalinya. Latihan dilakukan untuk mempersiapkan penampilan di resepsi pernikahan 

putri Mat Roji. Mat Roji adalah pemimpin Sanggar At Taubah, dan sekitar 10 pemain Qasidah dan 

satu pelatih datang untuk berlatih. Berdasarkan pengamatan, ada yang menjaga jarak dengan yang 

lain dan memakai masker, meski tidak dipakai dengan benar, sementara yang lain tidak memakai 

masker sama sekali. Hal ini wajar karena mereka tidak hanya memainkan alat musik tetapi juga 

menyanyikan lagu-lagu Qasidah. Pada resepsi pernikahan pada 3 Oktober 2021, mereka 

mengenakan topeng selama pertunjukan Qasidah dan Hadroh, kecuali mereka yang menyanyikan 

lagu-lagu Qasidah dan Hadroh. Namun, mereka tidak menjaga jarak satu sama lain. 

 



 

 

Para pemain Qasidah dan Hadroh Sanggar At Taubah menyadari situasi era new normal 

dan berusaha beradaptasi dengan baik berdasarkan peraturan tersebut. Mereka mengenakan 

masker dan menjaga jarak dengan orang lain saat berlatih. Mereka juga mengenakan masker 

selama penampilan mereka di resepsi pernikahan. Sayangnya, mereka tidak menjaga jarak di 

resepsi pernikahan, dan mungkin panggung sempit yang membuat mereka duduk berdekatan. 

Artinya, Sanggar At Taubah memiliki kemauan untuk mengikuti semua peraturan dan protokol 

kesehatan dalam berlatih dan melakukan Qasidah dan Hadroh di lokasi. Sanggar At Taubah 

memiliki pengalaman mengikuti kompetisi virtual dengan mengirimkan video mereka di Qasidah 

dan Hadroh. Artinya, Sanggar At Taubah tahu tentang memulai penampilan virtual mereka di akun 

media sosial mereka. Mereka perlu diberi tahu tentang cara membuat media sosial dan 

mengunggah konten video atau gambar mereka di media sosial mereka. 

 

Sanggar Gambang Kromong Setia Muda memiliki tiga jenis seni pertunjukan tradisional 

Betawi. Mereka adalah Gambang Kromong, Tarian Adat Betawi, dan Pencak Silat Tradisional 

Betawi. Gambang Kromong adalah orkestra tradisional masyarakat Betawi, yang merupakan 

perpaduan antara gamelan Sunda, musik Belanda, dan nada dasar pentatonik ala Cina. Gambang 

Kromong erat kaitannya dengan komunitas Tionghoa Betawi, khususnya Peranakan Tionghoa. 

Tarian tradisional Betawi antara lain Topeng Betawi, Sembah Nyai, dan lain-lain. Bela diri 

tradisional Betawi yang disebut Pencak Silat Betawi masih dalam perencanaan untuk 

berorganisasi. Tarian tradisional dan pertunjukan Pencak Silat biasanya memiliki latar belakang 

musik yang dimainkan oleh para pemain Gambang Kromong. Sanggar ini terkenal dengan 

pemusik tradisional Betawi yang terorganisir dengan baik yang selalu mengedepankan pelestarian 

Budaya Betawi, khususnya Gambang Kromong. 

 

Sanggar yang berdiri sejak 1995 ini jarang mengikuti lomba seni pertunjukan budaya 

Betawi. Sebab, Sanggar Gambang Kromong Setia Muda fokus melestarikan budaya Betawi dan 

memprioritaskan anggotanya untuk fokus pada pendidikan masing-masing. Sanggar Gambang 

Kromong Setia Muda memiliki permintaan untuk tampil tiga kali sehari dalam berbagai acara dan 

perayaan seni budaya. Tempat latihan berada di rumah Hamdani, yang juga merupakan lokasi 

Sanggar Gambang Kromong Setia Muda. 

 

Sanggar terus melaksanakan latihan rutin dengan protokol kesehatan setiap Selasa dan 

Jumat untuk Gambang Kromong, dengan sekitar 25 musisi. Namun, pada awal pandemi, pelatihan 

dibatalkan, dan kemudian pemimpin sanggar meminta izin kepada ketua asosiasi komunitas untuk 

melakukan latihan rutin lagi. Sementara itu, untuk tari tradisional Betawi, vokal Gambang 

Kromong, dan pemain Tehyan, selama pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina wilayah di 

Jakarta, latihan dibatalkan karena usia pelaku seni yang membutuhkan izin dari orang tua mereka. 

 

Selama pandemi, tidak ada pemusik Sanggar Gambang Kromong Setia Muda yang 

mengundurkan diri atau diberhentikan dari sanggar karena niat untuk bergabung dengan sanggar 

adalah untuk melestarikan budaya Betawi. Sanggar ini memiliki media sosial yang cukup aktif,  

 



 

 

yaitu Instagram (@yayasansetiamuda), YouTube  (Yayasan Setia Muda), Facebook (Yayasan 

Setia Muda), dan Twitter (@setiamudagroup). 

 

Pada 8 Oktober 2021, Sanggar Gambang Kromong melakukan gladi rutin di studio. Lima 

pemain Gambang Kromong datang ke Sanggar. Berdasarkan pantauan, mereka tidak menerapkan 

protokol kesehatan seperti memakai masker saat latihan dan berkumpul. Pada 1 Oktober 2021, 

pemain Gambang Kromong Setia Muda memeriahkan hari jadinya yang ke-26. Berdasarkan 

pengamatan selama pertunjukan, beberapa pemain mengenakan topeng, dan yang lainnya tidak. 

Namun, mereka tetap menjaga jarak. Penonton atau tamu tetap menerapkan protokol kesehatan 

seperti memakai masker dan menjaga jarak. 

 

Sanggar Gambang Kromong Setia Muda memiliki kesadaran yang sangat baik tentang 

protokol kesehatan dan jarak sosial. Di awal pandemi, pemimpin sanggar membatalkan semua 

jadwal latihan karena peraturan pembatasan sosial pemerintah. Karena perlu berlatih, pimpinan 

sanggar kemudian meminta izin kepada ketua asosiasi masyarakat untuk melakukan latihan rutin 

khusus dengan protokol kesehatan yang hanya memperbolehkan orang dewasa mempraktikkan 

instrumen Gambang Kromong. Artinya, mereka memiliki pemahaman penuh tentang era new 

normal dan protokol kesehatan. Sanggar ini juga memiliki empat akun media sosial aktif yang 

mempublikasikan kegiatan Sanggar Gambang Kromong Setia Muda. Artinya mereka tahu cara 

menggunakan media sosial dan mempublikasikan gambar dan video di media sosial mereka. 

 

Dua macam adaptasi di era new normal harus diterapkan oleh ketiga pemusik tradisional 

Betawi ini. Pertama, adaptasi terhadap aturan pemakaian masker dan penerapan protokol 

kesehatan. Kedua, adaptasi menggunakan platform media sosial di internet. 

 

Untuk penggunaan masker dan menerapkan protokol kesehatan, semua sanggar memiliki 

kemauan untuk melakukannya. Hal ini ditunjukkan pada penampilan mereka di atas panggung; 

Mereka semua mengikuti permintaan penyelenggara untuk memakai masker dan menjaga jarak. 

Hubungan erat di antara mereka menciptakan kenyamanan, yang mengarah pada perasaan aman 

dengan tidak mengenakan masker dan menjaga jarak selama latihan mereka. Kemauan ada 

diantara mereka, dan yang mereka butuhkan hanyalah pengingat ringan. 

 

KESIMPULAN 

 

Wawancara mendalam dengan para informan mengungkap karakter masing-masing 

sanggar dalam menerapkan protokol kesehatan dan social distancing dalam penampilan panggung 

mereka. Pendekatan kasual para informan bahkan mengungkapkan kemampuan mereka untuk 

membuat pertunjukan virtual di Era Baru. Setiap sanggar memiliki ciri khas tersendiri dalam 

menerapkan social distancing dan protokol kesehatan. Karakteristik mereka dibentuk oleh latar 

belakang budaya mereka di lingkungan mereka. Latar belakang budaya ini menciptakan nilai yang 

tidak biasa jika dibandingkan dengan jarak sosial dan protokol kesehatan. Secara umum, semua  



 

 

sanggar sudah memiliki kesadaran akan social distancing dan protokol kesehatan serta ingin 

menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Pada titik tertentu, karena hubungan yang erat dan 

panggung pertunjukan yang sempit, mereka tidak menerapkan social distancing dan protokol 

kesehatan. Ini dianggap situasional dan perlu ditingkatkan dengan pengingat ringan. 

 

Untuk menggunakan platform media sosial untuk membuat pertunjukan virtual, semua 

sanggar sudah tahu cara menggunakan media sosial atau membuat produksi video yang bagus. 

Terlihat bagaimana mereka membuat konten video untuk mengikuti sebuah kompetisi video. 

Masalah utama ada pada kuota internet mereka, yang harus mereka beli dengan sejumlah uang. 
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