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Saya adalah seorang Pengajar pada Program Studi Seni Karawitan ISI
Surakarta yang sebagian besar ditugaskan mengampu matkul Praktek. Adapun
beberapa matkul yang biasa saya ampu dalam satu tahun ajaran adalah sebagai
berikut: Teknik Menabuh Gamelan, Karawitan Surakarta Garap Gending Alit,
Karawitan Surakarta Garap Gending Pamijen, Karawitan Pakeliran Adegen Jejer,
Karawitan Pakurmatan (Sekaten, Cara Balen, Monggang dan Kodhok Ngorek). Di
samping itu saya pernah diperbantukan mengajar pada Prodi Teater ISI
Surakarta dan ISBI Sulsel untuk Matkul Tata Musik Teater, serta mengampu
matkul teori Analisa Karawitan.
Pada awal tahun 2020 terjadi wabah pandemic covid 19 yang
memporakporandakan dunia, hal itu juga berdampak besar pada dunia
pendidikan khususnya bidang pembelajaran seni di ISI Surakarta. Kami terpaksa
memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan cara Dalam Jaringan
(Daring). Pertemuan langsung dengan para mahasiswa praktis terhenti selama
satu tahun lebih. Untuk matkul teori kami tidak terlalu bermasalah walau
pembelajaran dilaksanakan dengan internet, kami hanya perlu belajar
beradaptasi dengan teknologi lama yang baru yang berhubungan dengan
pembelajaran online dari berbagai media seperti: zoom meeting, google meet,
dll.
Timbul permasalahan besar pada pembelajaran praktek, kami tidak dapat
terhubung dengan baik dengan mahasiswa peserta didik secara langsung. Para
dosen kekurangan sarana dan prasarana di rumah untuk mengajar daring. Para
mahasiswa pun demikian, apalagi diperparah dengan ketersediaan kuota dan
sinyal yang terbatas. Matkul kami sebagian besar terlaksana dengan
ketersediaan instrument gamelan, dan tidak banyak dosen dan mahasiswa
mempunyai. Sehingga menuntut dosen untuk kreatif dalam menyiasati keadaan
sulit tersebut.
Menyiasati Kendala Perkuliahan
Matkul pertama yang mendapat masalah adalah Teknik Menabuh
Gamelan. Matkul ini diperuntukan bagi semester I, yang nota bene saya harus
mengajar para Mahasiswa yang berlatar belakang dari SLTU (SMA umum dan
SMK non seni). Mahasiswa baru harus mempunyai instrument gamelan di rumah
minimal untuk Rebab, Kendang, Gender, dan Bonang Barung. Di masa normal,
semua instrument tersebut dapat digunakan dengan fasilitas kampus, sehingga
para mahasiswa dapat belajar di kampus. Bagi para mahasiswa semester pada
kenyataan banyak yang tidak mempunyai alat gamelan di rumah dan kesulitan
belajar praktek menggunakan metode daring.
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Untuk praktek instrument Rebab, para mahasiswa terpaksa saya
sarankan untuk memakai 2 tongkat seadanya untuk watang dan kosok rebab di
rumah masing-masing. Untuk praktek instrument kendang kami sarankan untuk
memakai galon air dan peraga seadanya untuk melatih gerakan tangan. Untuk
instrument Gender dan Bonang para mahasiswa disarankan menggambar bilah
dan pencon di kertas untuk latihan.
Hasil pembelajaran semester ini sungguh sangat mengecewakan. Para
mahasiswa yang baru mengenal gamelan ternyata tidak berhasil sesuai idaman
para pengajar. Factor pertama adalah karena warna suara gamelan tidak tampil
seperti gamelan sesungguhnya, mereka tidak mendapat pengalaman tune up
nada dan tidak mendapat sentuhan rasa seni sesungguhnya lewat pendekatan
langsung para Pengajar. Mereka disarankan pesan online alat music gamelan
agar dapat dipakai di rumah masing-masing. Karena berbagai kendala, akhirnya
para mahasiswa sudah mendapatkan alat pada waktu menjelang akhir jadwal
perkuliahan/akhir semester.
Factor ketidakberhasilan yang lain adalah karena hambatan komunikasi
yang ditimbulkan dari media komunikasi, penguasaan teknologi, pembatasan
kegiatan masyarakat, ketersediaan sinyal di daerah masing-masing dan
kemampuan daya beli kuota para mahasiswa.
Kendala ketersediaan alat juga terjadi pada para pengakar (saya), namun
semua harus dicarikan jalan keluar agar pembelajaran tetap dapat berlangsung.
Saya pernah minta tolong kepada teman seniman yang mempunyai alat untuk
membuat video pembelajaran serta mengirimkannya lewat internet. Materi
Video pembelajaran tersebut tentu dengan pengarahan saya selaku penanggung
jawab perkuliahan agar sesuai dengan kaedah akademik yang bagus. Saya harus
menggabungkan materi video teman yang berisi permainan instrument Gender
dengan permainan Rebab saya dengan bantuan aplikasi video gratisan yang
tersedia di internet. Tentu ini harus melalui proses download file yang lumayan
besar ukurannya dan melakukan editing gambar dan suara yang bagus agar
ketika dibagikan kepada para mahasiswa dapat dijadikan acuan belajar mereka.
Matkul yang menjadi permasalahan kedua adalah Karawitan Pakurmatan.
Matkul ini berisi pembelajaran aneka Gamelan seperti: Sekaten, Kodhok Ngorek,
Carabalen, dan Monggang. Para dosen dan mahasiswa tentu tidak memiliki
semua instrument/perangkat Gamelan Pakurmatan tersebut, karena hanya
dimiliki oleh Keraton, Taman Budaya Jawa Tengah, dan kampus ISI Surakarta,
gamelan ini sangat terbatas keberadaannya karena dibuat untuk kepentingan
upacara yang khusus. Mungkin untuk instrument Gamelan Ageng Jawa sudah
dimiliki oleh masyarakat (Sanggar, Kelurahan, Kecamatan, Dalang, atau institusi
tertentu), tetapi Gamelan Pakurmatan tidak banyak dimiliki oleh masyarakat
umum.
Dibutuhkan koordinasi para Pengajar untuk selalu datang di kampus
untuk mengajar daring apabila matkul praktek Tabuh Bersama. Ini juga
mendapat masalah ketika Covid 19 menggila karena kampus dibatasi oleh
peraturan pembatasan (PPKM) dengan berbagai level oleh Pemerintah. Untuk
beberapa pertemuan perkuliahan terjadi kendala, namun sedikit teratasi seiring
menurunnya angka Covid 19 dan melonggarnya permbatasan oleh kampus
(Pemerintah).
Era pembelajaran daring telah memacu para pengajar untuk melek
teknologi, terkait masalah alat komunikasi dan media editing suara dan video

untuk kepentingan pembelajaran. Mau tidak mau semua civitas akademika harus
menyiasati kendala tersebut dengan cara belajar teknologi komunikasi dan
kemampuan presentasi dunia maya.
Matkul seni praktek seyogyanya dilaksanakan dengan tatap muka
langsung karena sesuai dengan budayanya, apalagi matkul seni yang bersifat
tradisional. Dalam proses perkuliahan mutlak terjadi komunikasi langsung dan
sinergi antara Dosen/Pengajar dengan Para Mahasiswa. Ruh dan nilai seni
idealnya akan bertransformasi secara langsung lewat intensitas bertemu
langsung antara guru dan murid. Pengalaman mengatakan bahwa pembelajaran
seni lewat media seperti itu tanpa ditunggui ahli di bidangnya akan terasa
seperti robot, asing, kosong tanpa rasa dan makna.
Dosen Seni dan atau Seniman
Sebagian besar para dosen di ISI Surakarta adalah berlatarbelakang seni.
Mereka mempunyai profesi sebagai seniman sebelum menjadi dosen, dengan
kata lain Dosen seni pada PT Seni adalah Seniman yang menjadi Dosen. Akan
tetapi juga terdapat fenomena Dosen yang sekaligus menjadi seniman.
ISI Surakarta yang sebelumnya berasal dari ASKI/STSI Surakarta dalam
sejarah panjangnya merupakan institusi kesenian yang menghasilkan para
seniman ternama di Indonesia maupun Internasional. Nama-nama seniman
karawitan terkenal seperti: Martopengrawit, Mloyowidodo, Sri Hastanto, Rahayu
Supanggah, I Wayan Sadra, Blacius Subono, Pande Made Sukerta, Al. Suwardi, dll.
adalah para Dosen sekaligus Seniman yang hebat. Mereka mempunyai gaya
penciptaan seni yang khas lewat berbagai karya yang dihasilkan.
Martopengrawit dan Mloyowidodo adalah 2 Empu Karawitan Gaya
Surakarta yang telah menghasilkan banyak cantrik dan murid yang sudah
tersebar di seluruh dunia dalam mengembangkan gamelan secara Internasional.
Sri Hastanto dan Rahayu Supanggah adalah 2 Intelektual karawitan yang berjasa
besar terhadap perkembangan teori-teori karawitan Surakarta, dan juga
namanya mendunia lewat karya-karya seni yang membanggakan.

