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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang kontinuitas 

dan perubahan terhadap objek 

instrument Rawana di Kabupaten 

Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

Pokok permasalahan yang diteliti 

adalah keberadaan Instrument 

Rawana serta Elemen-elemen 

instrument Rawana. Penelitian ini 

bersifat deskriktif kualitatif. Lokasi 

penelitian yaitu di Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat 

tepatnya di Desa Todang-todang. 

Sasaran yang diteliti adalah pemain 

atau kelompok yang terlibat dalam 

permain musik Rawana serta para 

Tokoh budaya, Tokoh Agama dan 

para pelaku Ivent Kesenian di 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Tehknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

Penelitian menunjukaan bahwa 

keberadaan Instrument Rawana 

masih sangat banyak ditemui pada 

proses pernikahan, khatam Al-Quran, 

dan Ketotalan pemainnya yang 

sampai saat ini terbilang sangat 

berkembang pesat. Perubahan yang 

terjadi pada instrument Rawana 

ditemukan bahwa adanya kesulitan 

menemukan bahan untuk pembuatan 

instrument Rawana serta proses 

pembuatannya sudah sangat cepat 

dibandingkan pada masa lalu.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

diajukan saran sebagai berikut. (1) 

Diharapkan kepada kelompok 

Rawana yang ada dimandar, 

khususnya di Kabupaten Polewali 

Mandar agar tetap mempertahankan 

dan eksis dalam memberi suguhan 

sesuai dengan norma yang ada 

terhadap instrument Rawana. (2) 

Diharapkan kepada pihak pemerintah 

maupun non-pemerintah yang terkait 

dengan kesenian tradisional agar bisa 

pro-aktif dalam 

menumbuhkembangkan kesenian 

tradisional sebagai salah satu asset 

budaya bangsa. (3) Kepada seluruh 

elemen masyarakat pendukung 

kesenian tradisional agar semakin 

aktif dan produktif dalam merespon 

dan melestarikan budaya daerah 

sebagai salah satu penyaring untuk 

sebuah budaya modern. (4) 

Diharapkan kepada mahasiswa, 

utamanya yang menggeluti bidang 

kesenian music hendaklah melakukan 

kunjungan ke daerah daerah untuk 

mengadakan penelitian tentang music 

tradisional sebagai referensi dan 

bahan kajian. 

Kata Kunci : Rawana, Mandar, 

Sulawesi Barat. 

 

 



 

 

1 

ABSTRACT 

This study aims to describe the 

continuity and changes to the 

object of the Rawana instrument 

in Polewali Mandar Regency, 

West Sulawesi. The main 

problem studied is the existence 

of the Rawana Instrument and 

the Rawana instrument 

elements. This research is 

descriptive qualitative. The 

research location is in Polewali 

Mandar Regency, West 

Sulawesi, precisely in Todang-

todang Village. The targets 

studied were players or groups 

who were involved in playing 

Rawana's music as well as 

cultural leaders, religious 

leaders and performers of arts 

events in Polewali Mandar 

Regency. The techniques used 

in data collection are 

observation, interviews, and 

documentation. The results of 

the study show that the 

existence of Rawana 

Instruments is still very much 

found in the marriage process, 

the completion of the Koran, 

and the totality of the players, 

which until now have been 

growing rapidly. Changes that 

occurred in the Rawana 

instrument were found to be 

difficult to find materials for 

making Rawana instruments 

and the manufacturing process 

was very fast compared to the 

past. Based on the results of this 

study, the following suggestions 

are proposed. (1) It is hoped that 

the Rawana group in Mandar, 

especially in Polewali Mandar 

Regency, will continue to 

maintain and exist in providing 

treats in accordance with the 

existing norms for the Rawana 

instrument. (2) It is hoped that 

the government and non-

government parties related to 

traditional arts can be pro-active 

in developing traditional arts as 

one of the nation's cultural 

assets. (3) To all elements of 

society supporting traditional 

arts to be more active and 

productive in responding to and 

preserving regional culture as a 

filter for a modern culture. (4) It 

is expected that students, 

especially those who are in the 

field of music arts, should visit 

regional areas to conduct 

research on traditional music as 

a reference and study material. 

Keywords: Rawana, Mandar, 

West Sulawesi.
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PENDAHULUAN 

Kebudayaan adalah suatu 

tatanan kehidupan, dan berbicara 

dalam hal budaya bagaikan 

mengarungi lautan yang tidak bertepi, 

begitu juga dengan kesenian, sebab 

kebudayaan meliputi semua unsur 

kehidupan dalam masyarakat. 

Budaya kesenian adalah sebahagian 

dari kehidupan manusia, rasanya 

kurang lengkap sebagai manusia jika 

tidak memiliki jiwa seni, begitupun 

dengan orang Mandar. (H. Ahmad 

Asdy 2006:5). 

Untuk memajukan nilai-nilai 

kebudayaan tradisional, masyarakat 

pada umumnya harus lebih menjaga 

dan ikut melestarikan serta 

memperkenalkan warisan nilai 

budaya dengan mengaktualisasi, 

mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan memperkenalkan 

kepada khalayak manusia modern 

sekarang ini. bangsa Indonesia secara 

demografis kependudukan dan 

administrasi didiami oleh 34 Provinsi 

yang masing-masing memiliki 

kekayaan dan khazanah kebudayaan 

yang berbeda satu diantaranya adalah 

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah 

satu provinsi termuda di Indonesia 

yang didiami oleh etnik atau suku 

Mandar. Provinsi Sulawesi barat 

terdiri dari enam kabupaten yaitu 

Polewali Mandar, Majene, Mamuju, 

Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju 

Tengah. 

Informasi mengenai 

penelitian tentang alat musik 

tradisional khususnya di daerah 

Sulawesi Barat masih tergolong 

langka. Perihal yang membicarakan 

tentang kepustakaan tersebut masih 

sangat kurang dikarenakan penelitian 

mengenai musik tradisional 

peminatnya masih sangat minim, 

seiring perkembangan zaman sudah 

terdesak oleh peralatan dan kesenian 

di masa modernisasi dan globalisasi. 

 Dari enam kabupaten yang 

terdapat di Provinsi Sulawesi Barat, 

penulis memilih Kabupaten Polewali 

Mandar sebagai salah satu tempat 

penelitian karena di daerah 

Kabupaten Polewali Mandar terdapat 

beragam kebudayaan dalam jenis 

kesenian musik Rawana yang 

menarik untuk diteliti sebab 

percampuran dua budaya yakni 

budaya timur tengah dan budaya 

Mandar itu  sendiri.  

Kaitannya dengan timur 

tengah menurut para peneliti adalah 

saat pedagang rempa-rempa dari 

Persia yang masuk ke Indonesia dan 

diantaranya ada yang menetap di 

Mandar, Rawana ini dijadikan 

sebagai alat da’wah didalam 

penyebaran Islam dan setelahnya ada 

orang Mandar yang menganut agama 

Islam maka Rawana ini mulai 

dipertunjukan dengan memadukan 
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antara dua budaya yaitu budaya timur 

tengah dan budaya Mandar. Sehingga 

parrawana mengumandangkan lagu 

berirama padang pasir dengan lagu 

Mandar yang disebut “masa-alah” (H. 

Ahmad Asdy 2006: 246) 

Rawana adalah salah satu 

instrument musik yang dikenal sejak 

masuknya penyebaran islam di tanah 

Mandar. Instrument Rawana ini dari 

waktu ke waktu sangat eksis bahkan 

hingga saat ini bahkan hampir 

disetiap acara pengantin, khataman 

Qur’an, acara sunatan, penyambutan 

tamu, dan event-event kesenian 

lainnya. 

Rawana adalah jenis alat 

musik perkusi, pada umumnya 

perkusi adalah sebuah instrument dari 

getaran bunyi dan nada yang berasal 

dari suatu alat musik yang dimainkan 

secara dipukul. Perkusi berasal dari 

Bahasa latin yaitu percussio yang 

berarti memukul dan percussus yang 

berarti pukulan.  

Alat musik perkusi adalah alat 

musik yang menghasilkan 

suara dengan dipukul, 

ditabuh, digoyang, digosok, 

atau tindakan lain yang 

membuat objek bergetar 

dengan suatu alat tongkat 

(stick), maupun dengan 

tangan kosong. (Arya, alat-

musik-Net: 2019). 

 

Masyarakat Mandar terdapat 

beraneka ragam tradisi-tradisi yang 

sangat unik. Salah satunya tercermin 

pada kegemaran penduduk 

masyarakat Mandar adalah 

marrawana atau bermain rebana. 

Dalam bermain Rawana biasanya 

dimainkan pada saat ada kegiatan 

pesta perkawinan dan bahkan yang 

paling populer saat ini adalah diacara 

mappatammaq/tommissawe. Dimana 

Rawana tersebut dipertunjukkan pada 

antraksi kuda berhias yang menari 

ketika mendengar lantunan 

suara/bunyi Rawana tersebut. Inilah 

keunikan masyarakat kita yang dapat 

membuat kuda menari dengan hanya 

mendengar bunyi Rawana yang 

dipertunjukkan oleh masyarakat suku 

Mandar.  

Rawana merupakan alat 

musik tradisional Mandar yang 

berbentuk bulat dan mempunyai 

ruang resonansi sebagai sumber 

bunyi, Rawana ini berbahan kayu 

nangka dan kulit kambing. Pada 

Rawana juga meliputi beberapa 

elemen-elemen yang sangat penting 

sehingga dapat dikatakan sebagai alat 

musik Rawana yakni pakolong, li’ar, 

panjoling, dan kayu. 

 Dalam beberapa pertunjukan 

serinkali unsur mistik diperlihatkan 

para pemainnya. Sebelum memulai 

memainkan Rawana, biasanya para 

parrawana membakar semacam dupa 

dan membacakan mantra-mantra 

khusus ke Rawana tersebut diyakini 

bahwa dengan membacakan mantra, 

meminta agar para pemain mendapat 

keselamatan saat melakukan 

pertunjukan serta para penonton dapat 

menerima sajian pertunjukan dengan 

baik. (Sahrul 25-02-2020) 
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Di Sulawesi Barat suku 

Mandar merupakan salah satu faktor 

yang mendukung keunikan dan 

keistimewaan budaya Indonesia. 

Salah satu upaya yang perlu 

diperhatikan dalam budaya yaitu 

kesenian. Kesenian tumbuh dan 

berkembang secara turun temurun 

dilingkungan masyarakat, serta 

kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, 

norma-norma, serta peraturan. 

Dalam penelitian ini Kabupaten 

Polewali Mandar menjadi objek 

penelitian instrument Rawana karena 

daerah ini lahir penabuh-penabuh 

Rawana di tanah Mandar. Oleh 

sebab itu, peneliti menganggap 

penelitian ini penting untuk 

dilakukan karena hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada publik tentang 

referensi mengenai tentang 

keberadaan Rawana ditinjau dari 

kontinuitas dan perubahan elemen-

elemen Rawana yakni pakolong, 

li’ar, panjoling, dan kayu. 

 Manfaat Penelitian ini 

diharapkan mampu memberi 

referensi kepada peneliti dimasa yang 

akan datang mengenai 

 kebudayan dan kesenian 

wilayah Mandar khususnya 

kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat, juga sebagai minat baca untuk 

menambah referensi generasi pelaku 

budaya dan kesenian di Sulawesi 

Barat. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu desain 

penelitian yang disusun dan 

disesuaikan dengan apa yang ada 

dilapangan untuk menggambarkan 

keadaan yang objektif, apa adanya 

dengan menggunakan kalimat 

 Instrumen penelitian adalah 

semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, 

menyelidiki suatu masalah, atau 

mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, dan menyajikan data-

data secara sistematis dan objektif 

dengan tujuan memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu 

hipotesis.  

Teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara, 

serta pendokumentasian Kegiatan 

penelitian pembelajaran lagu daerah 

ini menggunakan observasi non 

partisipan. Peneliti melakukan 

observasi sehingga tidak secara 

langsung berperan pada kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Peneliti 

mengamati dan mencatat setiap hal 

yang terjadi di sekolah saat 

pembelajaran berlangsung antara 

guru dan peserta didik autis. Peneliti 

akan mengambil dokumentasi dan 

mencermati setiap langkah yang 

diberikan dalam pembelajaran 

sehingga materi lagu daerah dengan 

instrumen pianika ini benar-benar 

diaplikasikan dalam pendidikan anak 

autis dan memiliki fungsi untuk 
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meningkatkan keterampilan anak 

autis tersebut. Wawancara yang 

digunakan ialah wawancara secara 

terstruktur (dilaksanakan secara 

terencana sesuai dengan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan), dengan 

tujuan agar pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan tidak terlepas 

jauh dari tujuan penelitian. 

Wawancara terstruktur juga dapat 

memudahkan peneliti dalam 

memberikan pertanyaan kepada 

orang yang hendak diwawancarai. 

Selanjutnya adalah analisis data, agar 

proses akhir penelitian memperoleh 

kepercayaan atau kebenaran terhadap 

proses dan hasil penelitian, penulis 

menggunakan proses triangulasi 

sumber dan penyidik. Kedua teknik 

tersebut dipakai karena triangulasi 

dengan sumber ini sesuai dengan 

jenis dan tujuan dari penelitian yang 

penulis angkat. Triangulasi dengan 

penyidik digunakan sebagai tolak 

ukur hasil yang diperoleh kemudian 

diadakan pengecekkan dan 

pembandingan hasil penelitian 

terdahulu . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Todang-todang yang 

masuk pada wilayah Kecamatan 

Limboro menjadi objek penelitian, 

sebab diketahui bahwa lahirnya 

penabuh-penabuh Rawana banyak 

ditemui di Desa Todang-todang. 

Menurut Sudirman salah seorang 

Tokoh Masyarakat yang juga Mantan 

Kepala Desa, mengutarakan kepada 

penulis dalam wawancara bahwa 

awal mula Todang-todang tidak serta 

merta disahkan menjadi Desa 

melainkan dimulai dari sebuah 

perkampungan, masyarakat Todang-

todang menjunjung tinggi sifat 

kedamaian dan saling mengasihi 

bahkan sebelum masyarakat Todang-

todang mengIslamkan diri, 

masyarakat sudah terlihat seperti 

memegang atau memeluk agama 

Islam. 

Asal kata Todang-todang 

diberi oleh para penjajah yang kala itu 

melakukan peperangan 

diperkampungan tersebut. Menurut 

ceritanya, saat penjajah melakukan 

peperangan, masyarakat menyusun 

batu besar yang terucap dibibirnya 

toro-torong (Menyusun), bermula 

dari kata itu, kampung ini diberi nama 

Todang-todang. Dalam jajaran 

pemerintahan kerajaan Balanipa 

(salah satu kerajaan yang bermukim 

ditanah Mandar) Todang-todang juga 

termasuk dalam sebutan Appeq 

Banua Kayyang yang meliputi Napo, 

Samasundu, Mosso, Todang-todang. 

Appeq Banua Kayyang dalam jajaran 

pemerintahan Kerajaan Balanipa 

bertugas mensahkan atau 

merundingkan pengangkatan Raja 

atau Pemimpin dalam wilayah 

Kerajaan Balanipa. (Wawancara 

Sudirman 2020) 
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Kaitannya dengan kesenian, 

etnis Mandar memeliki beberapa 

Musik tradisional, satu diantaranya, 

adalah Rawana. Alat musik Rawana 

adalah salah satu alat musik yang 

diklasifikasikan jenis alat musik 

Membrapon, dengan menggunakan 

kulit atau selaput tipis yang menjadi 

sumber bunyinya yang dalam bahasa 

lokal rebana disebut Rawana atau dari 

hasil kata Rabbana ada juga yang 

menyebut Rabbi yang selalu merujuk 

pada sang ilahi (Wawancara H. 

Mahmud G 2020) 

Desa Todang-todang adalah 

desa dimana para pelaku seni tradisi 

instrument Rawana banyak ditemui, 

Rawana tidak diketahui secara pasti 

kapan dan bagaimana proses 

kehadiranya di desa Todang-todang 

namun para pelaku mengatakan 

bahwa, tappa’ marrawana tomi ita’ 

(kita langsung menabuh rebana)  

tanpa mengetahui kehadirannya 

secara pasti, namun dijelaskan bahwa 

kehadiran Rawana salah satu alat 

musik tradisional Mandar yang 

diperkirakan masuk ditanah Mandar 

sekitar Abad ke 17 yang lalu atau 

zaman pemerintahan Cucu Raja 

Mandar I Manyambungi Todzilaling, 

ditambahkan pula bahwa Rawana 

salah satu alat yang digunakan untuk 

mengkikis paham animisme atau 

zaman penyembahan berhala, 

(Sahabuddin, 2020:34). 

Salah seorang Tokoh 

Masyarakat Mahmud Ganna 

Menyebut saat beliau masih aktif 

dalam pengajian Tarekat Qadiriyah 

Mandar-Sulawesi Barat saat bercerita 

pada guru besarnya Al-Mukarram 

Annanggurutta KH. Muhammad 

Shaleh (Guru Tarekat Qadiriyah 

Mandar-Sulawesi Barat yang telah 

sekian tahun tinggal di Makkah), 

mengisahkan bahwa suatu ketika 

Nabiullah dijemput oleh salah satu 

paket hiburan yang disebut dufuf atau 

duff (rebana) atau sejenis instrument 

musik dan yang membrannya dari 

kulit. (Wawancara, Mahmud Ganna 

2020). 

Berbeda dengan pua ummar 

dalam wawancara penulis 2020 

menyebut bahwa dalam ceritanya 

kepada gurunya Alm. Abdullah yang 

juga salah satu penabuh Rawana yang 

bermukim di Desa Todang-todang, 

kehadiran Rawana dimulai dari 

Syekh Abdul Qadir Jaelani atas 

permintaan ingin membuat suatu 

group rebana. Syekh Abdul Qadir 

Jaelani kepada Nabi Ullah 

Muhammad SAW Setelah melakukan 

permintaannya, kemudian 

menurunkan dua belas rebana dan 

diberikan kepada syekh abdul qadir 

Jaelani, setelah hadirnya dua belas 

buah rebana kemudian melakukan 

proses permainan rebana dengan 

tidak memperhatikan waktu, bahkan 

dari pagi siang hingga petang malam, 

rebana tetap saja dimainkan dan 

menandakan betapa cintanya 

terhadap instrument Rawana. 

 Kembali dalam ucapnya, kala 

itu masyarakat mengadu kepada 
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baginda Nabi Muhammad SAW 

“Wahai Muhammadku Tegurlah 

sahabat Abdur Qadir Jaelani Sebab 

itu sangat menggangu ketentraman 

kami, saat itu rebana dihanguskan 

oleh Baginda Nabi Muhammad 

SAW” Setelah beberapa hari 

kemudian masyarakat yang 

bermukim disekitar lingkungan 

rumah Syekh Abdul Qadir Jaelani 

diserang oleh beberapa penyakit yang 

cukup lama, kembali masyarakat 

berfikir mengadu kepada Muhammad 

SAW “wahai nabiku hadirkanlah 

kembali rebana reperti yang 

dimainkan Oleh seorang sahabat mu 

Abdul Qadir Jaelani” Saat 

dikembalikan Rawana, penyakit 

disembuhkan kala mendengar 

tabuhan Rawana di masyarakat itu 

sendiri. Berangkat dari kisah yang 

diceritakan pua ummar bahwasanya 

dahulu saat memainkan Rawana tidak 

sama sekali mengenali yang namanya 

waktu. 

1. Kontinuitas Rawana dalam 

Masyaarakat Mandar di 

Kabupaten Polewali Mandar  

Saat ini di era globalisasi, 

tranformasi dan informasi sangatlah 

pesat pertumbuhannya, semakin 

mudah terjadi akulturasi budaya dan 

pencampuran penduduk dari suatu 

daerah, sebagai contoh bahwa 

Mandar tidak lagi dihuni oleh 

penduduk asli melainkan sudah 

bercampur dengan suku-suku lain dan 

akan ditemukan Agama lain pula. 

Oleh karenanya, disamping 

mempunyai ragam adat istiadat, juga 

memiliki berbagai macam aturan 

yang dilakukan berdasarkan petunjuk 

agama masing-masing, dimana 

agama atau nilai-nilai merupakan 

suatu sistem norma atau kaidah yang 

sudah dijadikan aturan untuk 

mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya, serta hubungan alam 

sekitarnya. 

Perkembangan Rawana bisa 

dibilang sangat berkembang pesat, 

untuk mengetahui kontinuitas 

Rawana penulis akan menjabarkan 

pada beberapa pendekatan yakni, 

Rawana dalam proses perkawinan, 

Rawana sebagai pengiring saeyyang 

pattuqduq, serta ketotalan pemain 

pada Rawana yang akan dijabarkan 

sebagai berikut  

a. Rawana dalam Proses Pernikahan 

Ditanah Mandar khususnya 

diwilayah desa Todang-todang saat 

masyarakat melangsungkan 

pernikahan tak elok jika tak 

menghadirkan permainan Rawana, 

baik pada mempelai laki-laki maupun 

perempuan. Dahulu saat masyarakat 

melangsungkan pernikahan tanpa 

diundang khusus para pelaku musik 

Rawana akan berbondong-bondong 

berangkat kerumah yang biasa 

disebut tuan rumah (Wawancara 

ku’ding 2020). 

Pada malam hari, permainan 

Rawana akan disajikan terlebih 

dahulu sebelum keesokan harinya 

mengantar mempelai laki-laki pada 

mempelai perempuan. Sebelum 
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bermain Rawana, para pelaku 

melakukan proses ritual, ada yang 

disebut punggawa (pemimpin group 

rebana) membakar dupa sembari 

memohon kepada Tuhan agar musik 

yang disajikan mampu merangsang 

para pendengarnya serta memberikan 

kebahagiaan pada keluarga ataupun 

sanak saudara yang melangsungkan 

pernikahan. (Wawancara ku’ding 

2020). 

Terbilang durasi yang sangat 

panjang Rawana tetap saja disajikan 

dengan durasi 8-10 jam. Proses 

kesenian ini banyak melibatkan para 

penikmatnya, mulai dari anak-anak 

hingga orang tuapun 

menyaksikannya.  

Berbeda pada era saat ini, 

permainan Rawana pada saat proses 

pernikahan masih sangat diminati, 

namun prosesnya sedikit 

membedakan, jika dahulu para pelaku 

musik Rawana berbondong-bondong 

mendatangi rumah yang 

melangsungkan pernikahan, saat ini 

tuan rumah akan terlebih 

berkomunikasi diawal kepada salah 

satu group Rawana yang disukainya. 

Durasi permainannya juga bervarian 

ada yang hanya mampu memainkan 

hingga dua jam, ada juga yang hanya 

sampai satu jam.  

Keberlangsungan Rawana 

dalam proses pernikahan diera saat ini 

akan tetap konsisten pada 

permainannya, selagi masih ada 

peminatnya permainan musik 

Rawana ini akan tetap eksis dimasa 

yang akan datang (Wawanca 

Sahabuddin 2020). 

 

b. Rawana dalam Saeyyang 

Pattuqduq.  

Keterlibatan Rawana pada 

proses kesenian Saeyyang Pattuqduq 

sangat eksis hingga saat ini. 

Berangkat dari sebuah kota damai 

yang didalamnya terdapat beberapa 

suku dan keyakinan yang berbeda 

atau sebagai percontohan pertama 

fluralisme, Yastrib atau Madinah 

dianggap sebagai tujuan untuk 

mengamankan diri dari ancaman 

hidup, pilihan hijrah Nabi 

Muhammad SAW begitu tepat dan 

tidak semata-mata berobsesi untuk 

merubah tingkah laku para penduduk, 

namun mencoba meluruskan dengan 

metode pendekatan kultur.  

Kedatangan dan keselamatan 

Nabi saat itu merupakan bagian dari 

kebahagian, sehingga masyarakat 

menjemputnya dengan segala 

kemurnian dan kecintaan, disertai 

dengan tetabuhan atau bunyi-bunyian 

peristiwa ini boleh jadi menjadi cikal 

bakal arak-arakan sebagai prosesi 

tradisi atau kultur yang telah 

dipersembahkan masyarakat 

Madinah ketika selesai menunaikan 

ibadah haji.  

Catatan naik haji dimasa silam 

“haji diulas seorang ulama besar”, 

ketika mereka menyaksikan adat 

sararah (kegembiraan) dimasyarakat 

Madinah yakni bilamana orang tua 
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anak telah berhasil membawa 

anaknya ke Mekkah, dalam usia 

masih kecil dan selamat kembali 

pulanhh ke Madinah, maka diadakan 

arak-arakan keliling Madinah dengan 

kuda, sehingga anak-anak itu gembira 

dan anak-anak yang lain tertarik pula. 

Serupa dengan do’a Khatam Al-

Quran dinegeri kita, anak ini lebih 

dulu diarak ke Makam Rasulullah, 

setelah itu barulah diarak sebentar 

keliling kota, dengan bunyi-bunyian 

dan pedupaan, memakain pakaian 

yang bagus-bagus sementara ayah 

dan sanak keluarganya mengiringi 

dibelakang, setelah selesai barulah 

dibawa pulang (Sahabuddin 

2020:152). 

Aksi saeyyang Pattuqduq 

sebagai event rakyat tahunan kultur 

Mandar yang dihelat setiap  perayaan 

Maulid Nabi, masyarakat mencoba 

melakukan arak-arakan kuda yang 

ditunggangi oleh anak-anak yang 

baru selesai menghatamkan Al-

Quran, mereka memakai kostum 

serba bagus dengan simbol Mandar 

dan Arab dengan terlebih dahulu 

melakukan ziarah ke Annangguru 

Pangaji (guru mengaji), bunyi-

bunyian seperti Rawana dan lantunan 

dzikir  serta salawatan berupa pujian 

kepada Allah dan Rosulnya. 

(wawancara sahabuddin 2020). 

c. Ketotalan Pemain Musik Rawana 

Dalam sejarahnya penyajian 

permainan Rawana menjadi salah 

satu bagian terpuruknya orang 

Mandar dimasa lalu, ritmis Rawana 

memperlihatkan suasana kehidupan 

baru setelah lama dipertemukan pada 

dunia yang tidak pasti, masyarakat 

saat itu hanya tahu berhala dan 

tumbuhan menjadi Tuhannya.  

Dahulu para pemain Rawana 

hanya diperbolehkan pada orang tua 

saja, Saru’ salah seorang pelaku 

ritmis Rawana mengutarakan 

bahwasanya persentuhan antara 

Rawana dengan manusia tidak serta 

merta langsung memainkan, 

melainkan melakukan proses 

peannagguruang (Berguru) pada 

orang yang lebih dulu memulai 

permainan musik Rawana. 

Adapun langkah-langkah atau 

arahan yang diberikan annangguru 

(Guru) kepada muridnya yaitu, murid 

menyediakan ayam kampung, 

kenyamang atau dupa dan bacaan 

barazanji (tulisan mengagungkan 

Allah dan Rasulullah SAW). 

Kemudian melakukan kontak 

komunikasi langsung antara 

Annangguru dan muridnya 

(Wawancara Saru’ 2020). 

Seiring perkembangan zaman, 

keterlibatan pemain saat ini mulai 

dari anak-anak, remaja, hingga orang 

tua semua melakoninya tanpa 

terkecuali, proses peannangguruang 

mulai terkikis akibat banyaknya 

peminat pada permainan ini, namun 

hanya sedikit ditemukan pada group-

group kesenian Rawana masih 

melakukan proses peannangguruang 

seperti yang diutarakan Saru’ kepada 

penulis. (Wawancara Saru’ 2020) 
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2. Perubahan Rawana dalam 

Masyarakat Mandar di 

Kabupaten Polewali Mandar  

Dalam menghadapi 

perubahan instrument, Rawana 

dihadapkan pada tantangan yang 

semakin besar, kompleks, dan 

mendesak sebagai akibat semakin 

meningkatnya peminat alat musik ini 

dan banyaknya permintaan konsumen 

untuk pertunjukan Rawana, tak 

dipungkiri setelah banyaknya 

kelompok-kelompok Rawana, seperti 

yang disampaikan  pelaku ivent 

biasanya disebut ivent organizer juga 

dikenal sebagai salah satu budayawan 

mandar dalif palipoi mengutarakan 

bahwa menjalarnya kelompok-

kelompok Rawana dimasyarakat 

Kabupaten Polewali Mandar 

terhitung kurang lebih 50-70 an 

kelompok Rawana yang masih aktif 

dan eksis hingga saat ini. (Wawancara 

dalif pailpoi 2020) 

Berangkat dari banyaknya 

peminat tersebut, para pembuat 

instrument Rawana melakukan 

banyak inovasi termasuk kebutuhan 

fisik dalam satu buah instrument 

Rawana, hal demikian menunjukkan 

bahwa kurangnnnya kebutuhan fisik 

sehingga kualitas Rawana akhir-akhir 

ini sedikit tidak memuaskan.  

Untuk menyampaikan hasil 

penelitian tentang perubahan 

instrument Rawana diperlukan 

meninjau apa saja yang menjadi 

pelengkap sehingga bisa dikatakan 

sebuah instrument Rawana, dalam 

penelitian ini penulis menemukan 

banyak perubahan seperti pada jenis 

kulit, kayu, li’ar (Stem), dan 

Panjoling (Perekat antara kulit dan 

kayu) sebagai berikut : 

a. Kayu  

Dahulu kayu yang digunakan 

untuk pembuatan instrument Rawana 

hanya ada dua jenis yakni kayu 

Nangka dan kayu Cendana, kedua 

jenis kayu ini diyakini mampu 

bertahan sampai bertahun-tahun, 

seperti pada kayu Cendana semakin 

tersentuh pada kulit manusia semakin 

mengkilat warnanya, jenis kayu yang 

dimaksud sangatlah minim 

ditemukan sebab kurangnya akses 

pembuat Rawana serta larangan 

pemerintah terhadap penebangan 

pohon liar sehingga para pembuat 

Rawana sulit untuk menemukan kayu 

tersebut.  

Menurut Saru’ salah seorang 

pelaku juga penabuh instrument 

Rawana yang juga melakukan 

pembuatan Rawana mengatakan 

banyaknya peminat alat musik ini 

sehingga kami memproduksi banyak 

jenis kayu agar pemesanan dapat 

terpenuhi secepat mungkin. 

Akibatnya banyak hasil produksi 

Rawana yang tidak mampu bertahan 

lama, juga menyebut biasanya 

pemesan alat tersebut adalah 

pengadaan bantuan pemerintah 

terhadap komunitas-komunitas tradisi 

yang memerlukan instrument 

Rawana. (Wawancara Saru’ 2020). 
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Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis 

(Kayu Cendana) 

Narasumber Sahrul (1959) 

Dokumentasi, M Ulfi 

Mahendra, 25 

february 2020, 

Pukul 09:45 

Instrument : Realme 5 Pro, Lokasi dusun 

Nipa, Todang-todang, Polman 

 

b. Kulit (Membran) 

Dalam perkembangannya 

kulit pada instrument Rawana sangat 

berpengaruh pada kualitas Rawana, 

dahulu kulit yang dipakai berasal dari 

kulit kambing berjenis kelamin 

betina, sahrul dalam wawancara 

peneliti mengatakan bahwa untuk 

memilih kulit juga tidak 

sembarangan, dahulu para pembuat 

Rawana memilih kulit kambing 

betina alasannya bahwa kulit 

kambing betina lebih tipis 

dibandingkan dengan kulit kambing 

berjenis kelamin jantan.  

Pada masa sekarang untuk 

pemilihan kulit mengalami perubahan 

yang cukup signifikan, dikarenakan 

bahwa sulitnya menemui kambing 

kacang memaksa para pembuat 

Rawana memproduksi kulit kambing 

jawa dan donggala yang didatangkan 

dari luar pulau sulawesi, pada kualitas 

bunyi yang dihasilkan juga berbeda 

dengan kulit kambing betina kacang 

atau mereka menyebut kambing 

lokal.  

 
          Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis 

(Kulit Membran) 

Narasumber Sahrul (1959) 

Dokumentasi, M Ulfi 

Mahendra, 25 

february 2020, 

Pukul 09:45 
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Instrument : Realme 5 

Pro, Lokasi dusun 

Nipa, Todang-todang, 

Polman 

 

c. Li’ar (Stem) 

Li’ar adalah salah satu unsur 

bagian pada Rawana menjadi sangat 

penting untuk mengetahui bagaimana 

bunyi Rawana yang dihasilkan, li’ar 

ini diambil dari bahan rotan yang 

kecil, kehadiran alat penyetem ini 

diyakini mampu mempertahankan 

kualitas bunyi dalam beberapa waktu 

yang lama dalam arti lain tahan lama 

pada saat dimainkan, ketika para 

penabuh memainkan Rawana, 

diketahui bahwa kulit pada Rawana 

tidak mampu bertahan pada 

kekerasan kulitnya, dalam kata lain 

kulit mudah kendor jika mendapati 

suhu cuaca yang dingin. Kehadiran 

li’ar ini menjadi sangat penting pada 

sebuah instrument Rawana.  

 
Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis (Li’ar berjenis 

Rotan kecil) 

Narasumber Sahrul (1959) 

Dokumentasi, M Ulfi Mahendra, 25 

february 2020, Pukul 09:45 

Instrument : Realme 5 Pro, Lokasi 

dusun Nipa, Todang-todang, Polman 

 

Dalam perkembangannya pua 

ummar menyebut bahwa untuk 

menemukan rotan kecil itu tidak 

mudah, butuh watu lama serta akses 

untuk menemukan rotan ini cukup 

sulit. Alhasil beberapa kelompok 

Rawana memilih kabal seadanya agar 

mampu memenuhi kebutuhan pada 

alat musik ini.  



 

 

11 

 

 
Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis (Li’ar berjenis 

kabal ) 

Narasumber Sahrul (1959) 

Dokumentasi, M Ulfi Mahendra, 25 

february 2020, Pukul 09:45 

Instrument : Realme 5 Pro, Lokasi 

dusun Nipa, Todang-todang, Polman 

 

Perubahan ini membuat 

instrument Rawana menjadi tidak 

original sebab pada bagian ini sangat 

memberi keberhasilan bunyi yang 

dihasilkan pada instrument Rawana, 

disisi lain para penabuh Rawana 

dipermudah pada saat proses 

menyetem. Namun kualitas untuk 

mempertahankan bunyi tidak 

bertahan lama dengan kata lain 

mudah kendor saat dimainkan. 

Kinerja li’ar pada bahan berjenis 

kabal saat ini banyak dipakai pada 

kelompok-kelompok Rawana hanya 

beberapa penabuh yang masih 

memakai li’ar berjenis rotan kecil. 

(Wawancara pua ummar 2020) 

d. Panjoling  

Panjoling adalah bagian 

perekat antara kulit dengan kayu, 

yang dimaksud pada bagian ini adalah 

sebagai penguat atau pengunci kulit 

dan kayu hingga menjadi sebuah 

instrument Rawana, dahulu panjoling 

yang dipakai berbahan bambu yang 

dipotong-potong kecil hingga 

mencapai ukuran lubang yang 

diinginkan. Menurut narasumber 

kepada penulis bahwa bahan perekat 

ini tidak mampu bertahan lama 

dikarenakan  kulit mudah lepas 

sehingga perekatan kulit pada kayu 

tidak mampu bertahan lama. 

 
Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis (Panjoling, 

Perekat berjenis bambu) 

Narasumber Sahrul (1959) 
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Dokumentasi, M Ulfi Mahendra, 25 

february 2020, Pukul 09:45 

Instrument : Realme 5 Pro, Lokasi 

dusun Nipa, Todang-todang, Polman 

 

Seiring berkembangnya 

zaman, para pembuat melakukan 

inovasi sedemikian rupa guna 

mempertahankan perekatan pada 

kulit dengan kayu, Perubahan yang 

terjadi pada saat ini para pembuat 

instrument Rawana memakai paku 

payung sebagai tambahan perekat 

antara kulit dan kayu dengan catatan 

memakai pelapis berbahan karet 

sehingga tidak mudah lepas pada saat 

proses menyetem instrument 

Rawana.  

 
Gambar (landscape) 

Dokumentasi Penulis 

(Panjoling, Tambahan 

Perekat) 

                         Narasumber Sahrul 

(1959) 

Dokumentasi, M Ulfi Mahendra, 

25 february 2020, Pukul 

09:45 

Instrument : Realme 5 Pro, Lokasi dusun 

Nipa, Todang-todang, Polman 

A. Pembahasan 

1. Kontinuitas Rawana dalam 

Masyarakat Mandar di Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat 

Berbicara tentang kontinuitas 

dalam konteks fisik, berarti berbicara 

tentang adanya hal-hal yang masih 

tetap eksis, dipertahankan, dan masih 

berlanjut hingga pada saat ini yang 

berkaitan dengan kondisi fisik 

instrumen itu sendiri. Hal yang tetap 

dipertahankan sebagai wujud 

kontinuitas fisik Rawana adalah 

bahwasanya dari zaman dahulu 

hingga pada saat ini bentuk Rawana 

selalu sama atau tetap dan tidak 

pernah berubah-ubah, namun pada 

perkembangannya Rawana hanya 

melakukan perubahan yang 

disfesifikkan pada 3 (tiga) model 

ukuran yakni Rawana besar dengan 

ukuran diameter 60 cm, Rawana 

sedang dengan ukuran diameter 50 

cm, dan Rawana kecil dengan 

diameter 30-35 cm.  

Secara umum, bentuk fisik 

Rawana tidak ada yang berubah, yang 

berubah adalah proses pemilihan 

bahan untuk sebuah istrument 

Rawana. Adanya perubahan dalam 

pemilihan bahan dikarenakan sulitnya 
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mencari bahan sehingga ketahanan 

dan kualitas umur pada Rawana tidak 

mampu bertahan lama. Untuk 

membahas bagaimana kontinuitas 

Rawana dalam masyarakat polewali 

mandar, diperlukan pandangan dalam 

beberapa aspek yakni pada 

pendekatan keberadaan Rawana pada 

masa lampau, persentuhan Rawana 

pada masa sekarang, serta Rawana  

dimasa yang akan datang.  

a. Keberadaan Rawana pada masa 

lampau 

Keberadan Rawana ditanah 

mandar diyakini tidak lepas pada 

proses masuknya islam ditanah 

Mandar. Peradaban pertama Islam 

ditanah Mandar ada dua versi yakni 

berada di kerjaan binuang dan versi 

kedua masuk diwilayah kerajaan 

Balanipa, pada proses penyebaran 

Islam ditanah Mandar diyakini media 

Rawana adalah salah satu media 

untuk menyampaikan syi’ar Islam, 

dahulu ukuran Rawana berukuran 

kecil seperti yang disebut dalif 

palipoi dalam wawancara penulis 

mengatakan pada saat menjemput 

atau menyambut annangguru (ulama 

besar) disambut dengan kegembiraan 

dengan memakai media Rawana 

sebagai pengiringnya. 

Seiring perkembangannya, 

masyarakat Desa Todang-todang 

sangat menghargai sebuah instrument 

Rawana, meyakini bahwa instrument 

ini adalah sumber kebahagiaan, pada 

proses mulanya para masyarakat 

Todang-todang membuat inovasi 

pada instrument Rawana dengan 

memperbesar ukurannya.  

Dahulu masyarakat Todang-

todang sangat antusias dalam 

permainan Rawana, namun pada saat 

itu tidak sembarang orang bisa 

memainkan, diyakini bahwa proses 

untuk melakukan permainan ini harus 

dimulai dari peannangguruang 

(proses berguru). Orang tua menyebut 

bahwa ketika ada manusia yang tidak 

memulai dari proses berguru maka 

dikatakan pemali (pamali), ada yang 

mengalami kesakitan berangkat dari 

pernyataan ini, hanya orang-orang 

yang sudah melalui proses berguru 

yang dapat melakukan permainan ini. 

 

  

b. Persentuhan Rawana pada masa 

sekarang 

Keberadaan Rawana hari ini 

tidak dipungkiri perkembangannya 

begitu cepat, ketertarikan masyarakat 

atas instrument ini sangat 

berkembang pesat, jika dibandingkan 

pada masa lampau, saat ini para 

pelaku dan pengapresiasi sangat 

antusias pada Rawana, menganggap 

bahwa Rawana mudah didapatkan, 

mudah dibuat, dan olahan ritmis yang 

mudah untuk dimainkan siapa saja, 

permainan ini mampu menjadi syarat 

sebagai pengiring disuatu acara yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam 
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acara-acara, baik itu perkawinan, 

khataman Al-Quran sebagai 

pengiring saeyyang pattuqduq (kuda 

menari) dan beberapa ivent-ivent 

kesenian lainnya. 

Pada masa sekarang dianggap 

permainan Rawana ini adalah salah 

satu bentuk sumber mata pencarian 

masyarakat para pelaku Rawana itu 

sendiri, atas dasar permintaan 

konsumen pertujukan Rawana 

mengalami eksplorasi yang luar 

biasa, sehingga nama Rawana 

mencuat hebat dipermukaan, para 

pelaku Rawana mulai mendesain 

bentuk pertunjukannya, sebut saja 

group Rawana ‘tammengundur’, 

menurut pemerhati budaya dalam 

kesenian Mandar (Sahabuddin 

Mahganna) dalam wawancara kepada 

penulis mengatakan bahwa, group 

Rawana yang pertama kali 

memunculkan ide gagasan baru yakni 

group Rawana Tammengundur. 

Tammengundur dalam 

pelaksanaan pementasannya 

terkadang ditemukan dalam bentuk 

parodi, komedi, ada dialog dan peran, 

namun menurut para pelaku Rawana 

yang dianggap annangguru Rawana 

(Guru rebana) ketidak setujuan pada 

pertunjukan ini. Sebut saja pua 

ummar dan sahrul bernada sama 

bahwa tidak boleh seenaknya 

mencampur adukan antara permainan 

Rawana dengan alat atau benda lain, 

sedangkan ditemukan bahwa alat 

musik berjenis tamborin orang 

mandar menyebutnya ricci-ricci hal 

itu sebenarnya pengganti gero-gero 

(semacam marakas) telah dimainkan 

bersama dengan Rawana dalam satu 

paket pertunjukan. 

Untuk mempertahankan 

originalitas Rawana dalam model 

pertunjukannya, para pembuat ivent, 

seperti yang disampaikan dalif palipoi 

kepada penulis bahwa keterlibatan 

budayawan dan para pelaku ketika 

membuat suatu ivent dalam bentuk 

festival, betul-betul harus dalam 

diskusi yang matang, persiapan dan 

penekanan terhadap para peserta 

harus disiapkan, mulai dari penilaian 

originalitas Rawana serta elemen-

elemen pendukung lainnya, yang 

dianggap masih original dalam 

pertunjukan Rawana. Sahabuddin 

Mahganna sebagai budayawan dan 

juga etnomusikologi Mandar 

menyatakan bahwa, optimis kedepan 

pertunjukan pakem dimasa sekarang 

akan masih terlihat, selagi kita 

mampu menjaga keoroginalitasan 

suatu pertunjukan Rawana. 

c. Rawana  dimasa yang akan 

datang 

Rawana pada prinsipnya 

adalah benda tetabuhan bagi orang 

Mandar. Pada proses kelahirannya 

menjadi hiburan untuk mengantar 

para penganjur Islam menyiarkan 

suatu paham, lalu beralih fungsi 

sebagai syarat dalam mengiringi 

pengantin laki-laki ke pengantin 

perempuan atau biasa disebut 

Petindor, juga menambah manisnya 
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permainan kuda dalam perayaan 

Maulid Nabi Muhammad Saw.  

Ke-ikut-sertaannya menjadi 

penting, sebab perkembangan dan 

segala bentuk penyajiaanya akan sulit 

untuk mendapat penolakan, karena 

selalu pada tatanan sebagai 

perwujudan kebudayaan dan 

keagamaan, atau dengan kata lain 

hiburan dan ritual. 

Penyajian Rawana 

merupakan penyajian yang banyak 

disukai, sebab instrumen tidak jarang 

pada semua kalangan, permainan 

ritmis yang memungkinkan siapa saja 

mampu mempraktekannya. Secara 

estetika tentu akan tetap 

memperhatikan sesuai kaidahnya. 

Dimasa yang akan datang, 

pengaruh Rawana sulit akan punah, 

tetapi penyajian akan berkembang 

atau peminatnya banyak melakukan 

eksplorasi, oleh karena permainan 

Rawana begitu riskan dengan zaman. 

Catatan ini adalah beberapa 

acuan sebagai perbandingan, betapa 

Rawana adalah sesuatu yang sangat 

besar untuk ukuran sebuah khasanah 

kebudayaan yang disebut Mandar, 

metode penjabaran Rawana Mandar 

Sulawesi Barat memang mengalami 

sedikit perubahan, tatapi itu bukan 

sebuah masalah, sebab tuntunan 

kejadiannya juga bagian dari proses 

untuk melengkapi kekhasan suatu 

karakter sebuah wilayah. 

2. Perubahan Rawana dalam 

Masyarakat Mandar di Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat 

Instrument musik Rawana 

mandar telah menyebar keseluruh 

wilayah masyarakat Mandar Sulawesi 

Barat., itu berdasarkan pada pengaruh 

culture Balanipa, atau mayoritas 

berasala dari kerajaan Balanipa yang 

berfungsi sebagai alat komunikasi, 

media untuk meraut rezeki, sarana 

ritual dan hiburan. 

Teori analisis musik Mandar, 

diciptakan berdasarkan kasus-kasus 

yang menimpa masyarakat itu sendiri, 

atau peniruan bunyi-bunyi alam, 

sehingga dalam penciptaannya tidak 

disesuaikan dengan nada-nada yang 

harmoni melainkan berdasarkan 

bunyi, bunyi itu disahkan sebagai 

musik, ketika diatur dan menjadi 

menarik untuk disimak, ditonton, 

serta dapat menggugah hati. 

(Sahabuddin, 2020:59). 

Musik Mandar mengalami 

akulturasi, hal ini sangat relevan 

pernyataan solihing dalam buku 

Olioreang 2020 bahwa tidak 

jarangnya Masyarakat desa yang 

mampu mengikuti Pendidikan diluar, 

guna menuntut ilmu sampai kejenjang 

yang lebih tinggi, lalu ketika mereka 

kembali, sangat memberi pengaruh 

pola piker dilingkungannya baik itu 

pada kemajuan pikiran, etika, agama, 

dan politik. Tidak Cuma itu, 

maraknya jaringan yang disiarkan 

oleh Tv. Membuat makin cepatnyya 
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perubahan, dengan tehknologi media 

yang sangat maju, kebudayaan 

masyarakat desa dengan mudah 

terkena arus globalisasi. 

Dalam membahas perubahan 

Rawana diera pengaruh moderisasi 

akhir-akhir ini, diperlukan tinjauan 

khusus agar pembahasan Rawana 

tidak terlalu jauh dalam 

pendekatannya, untuk itu diperlukan 

tinjauan seperti, perubahan elemen-

elemen Rawana, dan perubahan 

bentuk pertujukannya. 

a. Perubahan elemen-elemen 

Rawana  

Tak dipungkiri perubahan 

Rawana diera pengaruh moderisasi 

akhir-akhir ini, menjadikan alat 

musik ini terlampau jauh dari bentuk 

awalnya sehingga kualitas Rawana 

akhir-akhir ini jarang ditemukan, 

seperti yang dituliskan dalam hasil 

penelitian sebelumnya, bahwa 

Rawana banyak mengalami 

perubahan seperti pada pemilihan 

bahan-bahan dan pelengkap pada 

sebuah instrument Rawana.  

Elemen-elemen yang 

mengalami perubahan yang 

dimaksudkan adalah pada proses 

pemilihan bahan seperti kayu, kulit, 

li’ar (Stem), dan panjoling (perekat). 

Menurut penulis bahwa adanya 

perubahan yang terjadi diakibatkan 

bahwa sulitnya menemukan bahan-

bahan sehingga pemilihan bahan 

tidak lagi merujuk pada kualitas 

bahan yang sebelumnya mudah 

didapatkan.  

b. Perubahan bentuk pertujukan 

Rawana 

Pertunjukan musik Rawana 

mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Ketotalan pemain serta 

para pengapresiasinya menunjukkan 

betapa pentingnnya Rawana diera 

moderisasi saat ini. Pada proses 

pernikahan tak elok jika tak 

menghadirkan Rawana juga pada 

proses khataman al-quran biasanya 

menghadirkan pertunjukan Rawana 

yang dimana anak-anak yang telah 

melakukan khatam alquran diarak 

menggunakan saeyyang pattuqduq 

(kuda menari) dengan menambah 

manisnya pertunjukan Rawana.  

Dampak yang paling tersohor 

saat kehadiran instrument Rawana 

sebagai alat  musik yang 

mengutamakan kemaslahatan ummat, 

tidak terkecuali kesenian tradisional 

Mandar. Patut disayangkan, sebab 

fakta terakhir menunjukan betapa 

Rawana lebih banyak lari dari nilai 

dan kandungan filosofinya. Artinya 

yang tampak kini, Rawana telah 

bergeser pada menjadi semata-mata 

hiburan, pada pertunjukan berjalan, 

atau biasa disebut pertunjukan 

karnaval seperti pada tradisi petindor  

(Mengantar mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan), dan 

karnaval saeyyang pattuqduq, tidak 

jarang kita menemukan Rawana yang 

dimainkan oleh satu kelompok musik 
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tradisional, telah dicampur bauri oleh 

rombongan atau mereka yang tidak 

paham asal-muasal dan kandungan 

nilai kesejarahan Rawana.  

Mereka tidak jarang tampak 

mulai mabuk, senggol menyenggol, 

atau bahkan tidak jarang pula ada 

yang mengenakan topeng monyet. 

Padahal mestinya ada kesamaan 

persepsi antara masyarakat Mandar, 

bagaimana sesungguhnya 

memperlakukan Rawana sebagai 

salah satu alat musik tradisional yang 

bisa menegaskan ke-Mandar-an kita 

yang sesungguhnya. Bahkan lebih 

parahnyaa lagi, tidak jarang pula 

ditemukan para pemain lebih 

memperhatikan tabuhan untuk 

melahirkan antusiasme dan respon 

penonton dan hanya berharap decak 

kagum sorak sorai dan tidak lagi 

mengindahkan dzikir yang 

seharusnya menjadi tembang 

pengiring dan mesti dinyanyikan 

setiap memainkan Rawana.  

Namun dengan tindak 

ketiksadaran itu, sesungguhnya tetap 

masih ada harapan sebab diperhatikan 

disetiap kelompok-kelompok 

Rawana masih ada yang tetap 

bertahan pada penguatan dzikir meski 

hanya satu orang yang dianggap 

sebagai pemimpin atau punggawa 

pada kelompok Rawana tersebut. 

Pembahasan dan penulisan ini 

harusnya membangunkan untuk 

kembali sadar betapa leluhur kita dan 

agungnya kebudayaan Mandar, tidak 

terkecuali pada permainan alat musik 

tradisional Mandar Rawana ini. Dan 

untuk urusan Rawana ini tak melulu 

ia adalah tanggung jawab mereka 

yang ada ditingkat penentu kebijakan. 

Tetapi ada pada kita semua yang 

merasa masih yakin bahwa kita 

adalah orang Mandar yang memiliki 

kewajiban yang setara untuk 

meletakkan nilai-nilai Mandar tetap 

terpatri dalam hati dan perilaku kita 

semua. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kontinuitas instrument 

Rawana di Polewali Mandar menarik 

kesimpulan bahwa keterlibatan 

instrument rawana sangat 

berkembaang pesat, merujuk pada 

proses pernikahan, Rawana pada 

proses saeyyang pattuqduq, dan 

ketotalan pemain rawana, ini 

membuktikan betapa pentingannya 

instrument rawana dimasyarakat 

Mandar terkhusus diwilayah 

Sulawesi Barat, bisa dibilang pada 

proses yang telah dijabarkan ketika 

instrument Rawana tidak dihadirkan 

maka acara-acara kesenian pada 

proses ritual pernikahan, resesi 

saeyyang pattuqduq  akan terasa 

hambar dan tidak menarik sekalipun. 

Untuk itu penulis menganggap 

instrument Rawana sangat penting 

pada kehidupan masyarakat Mandar 

di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

Perubahan Rawana di 

Polewali Mandar, ada beberapa 

elemen-elemen pada instrument 
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Rawana yakni kayu, kulit atau 

membran, Li’ar, dan Panjoling 

menarik kesimpulan bahwa, semua 

dipastikan telah mengalami banyak 

perubahan sebab dikarenakan 

kekurangan kesediaan bahan serta 

proses pembuatan yang banyak 

mengalami inovasi, dikarenakan 

bahwa untuk mempertahankan 

ketahanan instrument Rawana 

sehingga proses pembuatannya 

banyak mengalami perubahan. 

Semua unsur kebudayaan 

termasuk seni tradisional Rawana. 

Tentu saja tidak terlepas dengan 

berbagai perkembangan dan 

perubahan. Meskipun demikian, 

sangat diharapkan jangan sampai 

perubahan dan perkembangan itu 

membawa dampak yang merusak, 

diantaranya meninggalkan tradisi 

lama yang memiliki peran dan fungsi 

yang sangat penting dalam 

masyarakat. Salah satu yang 

diharapkan, jangan sampai tradisi 

pertunjukan tradisional Rawana 

mengalami kepunahan akibat 

masyarakat Mandar itu sendiri. 

1. Berbagai pihak pemerhati 

budaya nusantara tentu sangat 

diharapkan ikut serta menjadi 

pemerhati Rawana yang sampai saat 

ini masih ada dalam masyarakat 

Mandar. Diharapkan mengkaji 

Rawana, mendokumentasikan, dan 

memberdayakan SDMnya, untuk 

kelangsungan pertunjukannya. 

2. Pembahasan dan penulisan ini 

harusnya membangunkan untuk 

kembali sadarkan betapa leluhur kita 

dan agungnya kebudayaan Mandar, 

tidak terkecuali pada permainan alat 

musik tradisional Mandar Rawana 

ini. Dan untuk urusan rawana ini tak 

melulu ia adalah tanggung jawab 

mereka yang ada ditingkat penentu 

kebijakan. Tetapi ada padaa kita 

semua yang merasa masih yakin 

bahwa kita adalah orang Mandar yang 

memiliki kewajiban yang setara untuk 

meletakkan nilai-nilai Mandar tetap 

terpatri dalam hati dan perilaku kita 

semua oleh karena itu tulisan dalam 

bentuk skripsi ini, diharapkan dapat 

menjadi pedoman sebagai sumber 

pengetahuan awal yang berguna 

untuk memperhatikan kelangsungan 

atau kontinuitas dan perubahan 

instrument rawana dalam masyarakat 

Mandar di Polewali Mandar Sulawesi 

Barat. 
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