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BAB V 

FUNGSI MUSIK IRINGAN BEKAKAK BREGADA MANGKUBUMI GAMPING 

TENGAH 

A. Fungsi Musik Iringan Bregada Mangkubumi Gamping Tengah dalam Upacara 

Saparan Bekakak 

 

1. Fungsi Musik Iringan Bregada Mangkubumi Gamping Tengah saat Malam 

Penjemputan Bekakak 

Musik iringan yang dimainkan oleh bregada Mangkubumi Gamping Tengah memiliki 

peranan yang penting dalam upacara saparan bekakak. Hal ini terlihat sejak malam 

penjemputan atau malam widodareni, musik iringan sudah mulai bertugas untuk 

mengiringi jalannya upacara penjemputan atau pengambilan bekakak dan genderuwo 

yang dibuat di dusun Gamping Kidul. Keesokan harinya saat kirab berlangsung, bekakak 

beserta sesaji dan genderuwo kemudian diberangkatkan ke tempat penyembelihan dengan 

dikawal oleh para bregada bersenjata yang diiringi musik oleh bregada musik. 

2. Fungsi Musik Iringan untuk Mengiringi  Jalannya Bregada 

Bregada Mangkubumi Gamping Tengah terdiri dari bregada pembawa panji – panji, 

bregada musik, dan bregada pembawa tombak. Sedangkan musik iringan yang 

dimainkan oleh bregada musik memiliki fungsi untuk mengiringi jalannya bregada yang 

lain, yaitu bregada yang membawa panji – panji dan tombak. Berdasarkan wawancara  

dengan Bapak Yohanes Sukirno selaku Manggala Yudha bregada musik pada tanggal 15 

Maret 2012, musik iringan yang dimainkan tersebut berfungsi untuk mengiringi jalannya 

bregada atau prajurit yang membawa panji dan bregada bersenjata yang membawa 

tombak ataupun bedhil dalam rangka mengawal bekakak yang akan disembelih di 

Pesanggrahan Ambarketawang dan Gunung Gamping.  
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Bregada musik Mangkubumi Gamping Tengah memang hanya difungsikan untuk 

mengiringi prajurit dalam rangka mengawal bekakak yang akan disembelih. Bregada 

Mangkubumi Gamping Tengah kemudian meniru bregada atau prajurit Kraton 

Yogyakarta yang dibentuk pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana I 

sekitar tahun 1755. Saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwana I masih tinggal di 

Pesanggarahan Ambarketawang karena Kraton sebagai ibu kota sedang dalam proses 

pembangunan (Mulyadi, 1994 : 6). Namun pada masa pemerintahan Sri Sultan 

Hamengku Buwana III, kompeni Inggris membubarkan prajurit perang Kasultanan 

Yogyakarta dalam perjanjian pada tanggal 2 Oktober 1813. Maka sejak saat itu, fungsi 

prajurit atau kesatuan bersenjata sebatas sebagai pengawal Sultan dan sebagai penjaga 

Kraton. Sedangkan pada setiap prajurit memang memiliki korps musik atau bregada 

musik sendiri – sendiri.  

B. Fungsi Musik Iringan bagi Masyarakat Sekitar 

 

1. Fungsi Musik Iringan untuk Kesinambungan Budaya 

Bregada yang memainkan musik iringan tak lain adalah masyarakat sekitar 

Kelurahan Ambarketawang, mulai dari anak muda atau remaja, dewasa sampai 

dengan orang tua yang sudah sepuh. Masing – masing dari bregada memang mewakili 

dusun mereka masing – masing, terdapat 5 bregada yang mewakili 5 dusun yang ada 

di Kelurahan Ambarketawang.  

Meskipun tidak ada jadwal latihan tetap untuk bregada musik, namun ajaran – 

ajaran untuk meneruskan bermain musik iringan bekakak kepada generasi selanjutnya 

tetap berjalan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya remaja yang ikut berpartisipasi 

menjadi bregada yang membawa senjata dan panji – panji ataupun menjadi bregada 

musik. Kebanyakan dari remaja yang ikut menjadi bregada musik pun tidak hanya 

mahir memainkan satu instrumen saja, namun mereka dapat memainkan semua 
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instrumen musik yang digunakan dalam musik iringan bekakak. Musik iringan 

bekakak yang sederhana ini mampu menarik minat dari para remaja, tak ketinggalan 

orang tua yang sudah sepuh/tua pun masih bersemangat untuk menjadi bregada 

musik.  

Menurut Bapak Yohanes Sukirno selaku Manggala Yudha bregada Mangkubumi 

Gamping Tengah, musik iringan yang dimainkan oleh masyarakat di dusunnya sudah 

diwariskan secara turun temurun dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. 

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemain musik yang masih muda dan masih 

bersekolah, sebagai contohnya pemain sangkakala dari bregada Mangkubumi 

Gamping Tengah adalah anak laki – laki yang tengah duduk di bangku Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Dari sinilah terjadi kesinambungan budaya yang 

ditularkan oleh yang tua kepada yang lebih muda lewat musik, sehingga tradisi 

upacara saparan bekakak tetap dapat dilaksanakan setiap tahunnya lengkap dengan 

bregada musik iringannya.  

2. Fungsi Musik Iringan sebagai Sarana Pemupuk Rasa Kebersamaan dalam 

Masyarakat 

Musik iringan untuk upacara saparan bekakak hanya rutin dimainkan setiap 

setahun sekali, yaitu setiap bulan Sapar dalam kalender Jawa. Namun bregada 

Mangkubumi Gamping Tengah sendiri sering mengikuti berbagai lomba kesenian 

yang juga diikuti oleh bregada – bregada dari daerah lain. Selain itu, musik iringan 

yang dimainkan oleh bregada juga sering dipakai untuk berbagai acara lain, seperti 

merti dusun dan khitanan. Sehingga meskipun tidak memiliki jadwal latihan tetap, 

masyarakat sekitar selalu bersemangat jika mendapat tugas untuk menjadi bregada. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yohanes Sukirno selaku Manggala Yudha 

bregada musik pada tanggal 9 Februari 2012, apabila ada instrumen musik yang 
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rusak, perlu diperbaiki atau bahkan membeli yang baru, masyarakat di dusun 

Gamping Tengah bersedia untuk mengumpulkan uang secara suka rela, apalagi untuk 

instrumen musik seruling memang dibuat sendiri di kediaman salah satu pemain 

seruling, yaitu Mas A. Endi Widiyanto. Seruling dibuat bersama – sama oleh para 

bregada Mangkubumi Gamping Tengah dari bahan stainless steel. Hal ini yang 

kemudian menjadi sarana pemupuk rasa kebersamaan antar masyarakat dan para 

pemain musik yang kemudian terbawa dalam kegiatan mereka sebagai bregada.  

Peneliti sendiri memiliki pengalaman yang berkaitan dengan rasa kebersamaan 

pada masyarakat sekitar terutama para pemain musik. Saat itu peneliti masih 

mendapatkan kesulitan ketika mendokumentasikan suara dari instrumen musik 

seruling dan sangkakala. Hal tersebut dikarenakan pada saat arak – arakan sedang 

berlangsung pada tanggal 13 Januari 2012, suasana di sepanjang jalan menuju ke 

tempat penyembelihan bekakak memang sangat ramai, ditambah lagi bregada yang 

terlibat berjumlah 5 bregada dan seluruhnya memainkan melodi seruling yang 

berbeda – beda. Maka untuk memperjelas melodi seruling dan sangkakala, peneliti 

meminta bantuan kembali kepada Bapak Yohanes Sukirno selaku Manggala Yudha 

bregada musik untuk melengkapi kekurangan tersebut. Sesampainya di kediaman 

Bapak Agus Riyanta selaku Manggala Yudha bregada pembawa senjata pada tanggal 

9 Februari 2012, peneliti tidak menyangka bahwa seluruh pemain datang. Bapak 

Yohanes Sukirno menuturkan bahwa seluruh pemain datang agar peneliti lebih 

terbantu untuk mendapatkan data. Saat itulah, peneliti melihat ada rasa kebersamaan 

pada setiap pemain musik yang tak lain adalah masyarakat sekitar yang tinggal di 

dusun Gamping Tengah. Selain itu, musik iringan bekakak ini secara tidak langsung 

juga dapat menimbulkan rasa kebersamaan diantara pemain, karena musik yang 

dimainkan oleh bregada adalah musik yang dimainkan secara bersama – sama. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik permainan instrumen musik iringan 

bekakak memakai 2 teknik, yaitu dengan cara dipukul dan ditiup, dengan uraian 

teknik permainannya adalah s.b.b : 

a. Bendhe : Teknik permainan bendhe adalah dengan cara dipukul pada bagian 

benjolan atau pencu yang terdapat pada permukaan tengah dari instrumen musik 

tersebut. 

b. Genderang : Teknik permainan genderang adalah dengan cara dipukul pada 

bagian membran. Teknik pukulan yang dipakai yaitu teknik single stroke pada 

tangan kanan saja. 

c. Tambur : Tambur dibunyikan dengan cara dipukul dengan menggunakan stik 

drum pada bagian membran. Teknik yang digunakan adalah single paradidle dan 

flam. Single paradidle adalah teknik pukulan tangan kanan dan kiri yang 

dimainkan bergantian dan teratur secara terus menerus. Sedangkan teknik flam 

adalah pukulan tangan kanan dan kiri yang hampir bersamaan dengan posisi salah 

satu tangan lebih tinggi daripada tangan yang satunya. 

d. Kecrek : Teknik memainkan kecrek adalah dengan cara saling memukulkan atau 

membenturkan antara satu sisi piringan logam (yang dipegang dengan tangan 

kanan) dengan sisi piringan logam yang lain (yang dipegang dengan tangan kiri) 

kemudian membukanya ke arah samping atas dan bawah. 

e. Seruling : Teknik meniup seruling adalah dengan tiupan bibir berbentuk thu 

sambil menghembuskan udara dari bibir. Untuk nada – nada yang ketinggian 

standart, udara dihembuskan dari bibir dengan ringan saja. Kemudian untuk 
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menghasilkan nada – nada yang tinggi, maka udara yang dihembuskan dari bibir 

lebih ditambah dan dipertegas. 

f. Sangkakala : Teknik untuk meniup sangkakala sama dengan meniup terompet, 

yaitu dengan cara menggetarkan bibir. Selain itu, ada pula teknik embouchure 

atau teknik tiupan dengan pembentukan bibir yang mengetat/merapat ketika 

meniup moutpiece. Posisi bibir ketika melakukan teknik embouchure adalah 

dengan posisi 1/3 pada daun bibir bawah. 

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi musik iringan bekakak :  

a. Fungsi musik iringan dalam upacara saparan bekakak sudah terlihat saat malam 

widodareni atau malam penjemputan bekakak beserta kelengkapannya dari dusun 

Gamping Kidul untuk kemudian dibawa menuju ke Kelurahan Ambarketawang. 

Kemudian fungsi musik iringan yang paling utama adalah saat arak – arakan bekakak 

berlangsung disepanjang jalan Ring Road Barat menuju ke tempat penyembelihan, 

yaitu di Pesanggrahan Ambarketawang dan Gunung Gamping. Pada saat arak – 

arakan bekakak berlangsung, musik yang dimainkan oleh bregada Mangkubumi 

Gamping Tengah berfungsi untuk mengiringi jalannya prajurit kirab yang mengawal 

bekakak serta peserta kirab menuju ke tempat penyembelihan.  

b. Fungsi musik iringan bagi masyarakat sekitar terlihat dari adanya kesinambungan 

budaya yang ditunjukkan ketika musik iringan tersebut diajarkan secara turun – 

temurun dari yang pemain bregada terdahulu pada generasi sekarang dan selanjutnya. 

Selain itu, musik iringan ini juga memiliki fungsi untuk memupuk rasa kebersamaan 

antara pemainnya karena musik iringan ini dimainkan secara bersama – sama. Rasa 

kebersamaan memiliki dan menjaga instrumen musikpun terlihat ketika masyarakat 

sekitar di dusun Gamping Tengah dengan suka rela mengumpulkan dana guna 

merawat instrumen dan kelengkapannya.  
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B. Saran  

 

1. Mengingat kesenian saparan bekakak merupakan warisan secara turun temurun 

dalam masyarakat yang materi lagunya hanya bersifat hafalan maka perlu dibuat 

penotasian secara tertulis untuk materi musik iringan atau lagu tersebut agar tetap 

terjaga kelestariannya.  

2. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga para pembaca yang 

nantinya ingin mengangkat penelitian pada bidang yang sejenis dapat membahas 

masalah – masalah lain yang belum diangkat dalam penelitian ini guna lebih 

memperkaya pengetahuan tentang kesenian saparan bekakak. 
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