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ABSTRAK

Tulisan ini tidak sedang mempertarungkan antara lagu modern versus lagu daerah, standing point tulisan
ini adalah kritik terhadap kedua jenis lagu tersebut; ketika lagu-lagu modern terlalu banyak menyajikan
puisi-puisi cinta yang patah hati dan bisa membunuh semangat pendengarnya, sedang lagu-lagu daerah yang
lebih banyak mengandung pesan-pesan untuk hidup yang lebih baik malah tidak begitu populer. Karena
itu, penelitian ini mencari apa yang menyebabkan terhambatnya popularitas lagu daerah?, lagu daerah apa
sajakah yang masih populer dan mengandung nilai keagamaan?, dan bagaimanakah nilai keagamaan dari
lagu tersebut menurut penerimaan masyarakat? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
analisis resepsi terhadap lagu daerah yang dibandingkan dengan makna semantisnya. Hasil penelitian
menemukan adanya popularitas lagu daerah yang lebih rendah dibanding lagu modern, hal ini diantaranya
disebabkan oleh adanya masyarakat tidak banyak peduli dengan budaya lokalnya, khususnya masyarakat
Kaili di Kota Palu dimana mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga para elitnya
merasa perlu segera memunculkan budaya pemersatu dari berbagai macam suku Kaili ke dalam satu wadah
yang disebut budaya Tadulako. Namun demikian masih ditemukan adanya lagu daerah yang populer dan
memiliki makna keagamaan yaitu; Lagu Palu Ngataku (palu negeriku) memberikan beberapa nasihat yang
bermakna keagamaan yaitu: cinta tanah air, cinta keluarga dan cinta terhadap alam. Lagu Posisani bermakna
persaudaraan dan ajakan untuk hidup rukun dalam bermasyarakat yang sangat sejalan dengan ajaran agama.
Kata kunci: Lagu daerah, budaya lokal, Kaili, Tadulako, Nilai keagamaan

ABSTRACT

This article is not being confront the modern songs versus folk songs, but the standing point of this article
is a critique of the both types of song; when modern songs contain too many love poems that could destroy
the spirit of listeners, while the folk songs that contain more messages for a better life even not so popular.
Therefore, this research looking for what caused the lack of popularity of the folk songs? what are the folk
songs are still popular and contain religious values ? and how is the society accept the meaning of the folk
song? This study used a qualitative approach with a reception analysis to the folk songs and compared with
it’s semantic meaning. The results found that the popularity of the folk song that is lower than the modern
song, this is due partly to their community is not much concerned with the local culture, especially the
people of Kaili in Palu who use Indonesian languange more frequently rather than Kaili languange, that’s
why the traditional council try to reform the various cultre from many tribes into a single Kaili culture
called Tadulako culture. Nevertheless, we still found a popular folk songs and pick the religious significance,
namely; “Palu Ngataku” (Palu is my land) and provide some meaningful religious advice such us: love of
country, love of family and love of nature. That’s also happen in the song of “Posisani” it’s a very meaningful
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songs which contain of brotherhood and an invitation to live in harmony in a society that is very much in line
with religious teachings.
Keywords: Folk Song, local culture, Kaili, Tadulako, religious value

A. PENDAHULUAN
Menyanyikan lagu daerah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan identitas jati diri
sebuah bangsa, ia adalah pintu masuk ke dalam sebuah budaya lokal yang khas dan berkarakter
dengan segala kearifannya, jadi seharusnya setiap daerah di Indonesia merasa bangga dengan
lagu daerahnya. Tapi kini, lagu daerah seolah tenggelam dalam lautan lagu-lagu modern yang
sarat dengan tema percintaan, materialistis, hedonis dan mengarah pada situasi keputusasaan dan
kegalauan. Pesan-pesan kearifan lokal dalam lagu daerah pun tergantikan dengan pesan-pesan
yang kontra dengan nilai moral bahkan kontra nilai keagamaan.
Bukan hanya lagu daerah yang mengalami ketertinggalan dari penggemarnya, budaya lokal
masyarakat daerah juga ada yang terbengkalai. Seperti dalam kehidupan budaya masyarakat
Sulawesi Tengah yang telah banyak diserbu oleh pendatang, yang secara otomatis membawa
budaya baru yang dapat mempengaruhi budaya lokal setempat. Bahkan kini, orang-orang Sulawesi
Tengah yang berada di Kota Palu yang mayoritas beretnis Kaili saat ini dihadapkan pada situasi
pilihan apakah akan meninggalkan akar budayanya, menerima rumusan budaya pemersatu yaitu
kebudayaan Tadulako, atau masing-masing etnis menggali budaya nenek moyangnya saja (Jamrin,
2011: 9).
Gagasan untuk memunculkan kebudayaan Tadulako sebagai simbol perekat sosial budaya
sejumlah etnis di Sulawesi Tengah, adalah berangkat dari adanya kesimpulan yang menganggap
orang Kaili telah banyak meninggalkan budayanya. Di tanah Kaili juga terjadi akulturasi dan
pengaruh dari luar semuanya diterima bahkan bahasanya sendiri banyak dilupakan (Jamrin, 2010:
23). Di tempat-tempat keramaian seperti di Pasar Tradisional tidak dijumpai adanya orang-orang
yang berbicara dengan bahasa Kaili. Bahkan yang ada banyak dijumpai adalah orang-orang yang
menggunakan bahasa Bugis dan bahasa Indonesia.
Jika kondisi terabaikannya budaya lokal terus dibiarkan, pada gilirannya akan melahirkan
sekelompok masyarakat yang lemah identitas, kurang penghormatan kepada leluhur dan akan mudah
terobang-ambing oleh pengaruh luar atau dalam istilah lain mereka akan mengalami kegalauan
baudaya. Di mana kegalauan budaya ini disinyalir telah mengikis jati diri bangsa (Abdullatif,
2010: 17-18). Sebuah situasi yang bisa membawa dampak yang lebih mengkhawatirkan. Karena
ambruknya moralitas bangsa pun juga sedikit banyaknya disebabkan pula oleh lemahnya pendirian
atau jati diri bahkan cirikhas budaya kedaerahan yang sesungguhnya luhur dan mulia.
Hubungan antara kegalauan budaya dan persoalan moralitas bangsa ternyata demikian
dekatnya. Sehingga jika mencari jejak terjeremababnya moralitas anak bangsa dalam titik yang
semakin rendah. Maka akan didapatilah sekian banyak informasi faktual yang terpapar dalam
berbagai kajian diskusi dan hasil-hasil penelitian. Boleh jadi penyebabnya bermacam-macam dan
akan sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari masalah kemiskinan,
ketertinggalan pendidikan, melemahnya fungsi budaya, hilangnya jati diri/identitas bangsa, dan
lemahnya keyakinan agama atau terkikisnya kepercayaan terhadap Allah.
Salah satu manfaat besarnya kekuatan budaya dalam tradisi masyarakat akan dapat terlihat
dalam makna ungkapan-ungkapannya. Kelemahan jati diri atau seseorang yang dengan tanpa
pendirian yang kuat akan mudah patah hati, dan biasanya melahirkan ungkapan-ungkapan yang
cengeng dan cenderung dapat melakukan tindakan yang menyimpang ketika panik atau tertekan.
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Bahkan dapat mengakibatkan terjadinya perilaku moral yang menyimpang. Sebaliknya, jati diri
yang kuat akan melahirkan pula mental yang stabil dan terkendali, sehingga ungkapan-ungkapannya
pun akan lebih bernuansa optimistis, penuh semangat dan bahkan masalah yang dihadapinya akan
teratasi dengan cara yang lebih positif, sehingga kreatifitas mereka pun akan menigkat dan bisa
jadi sampai kepada penciptaan puisi dan lagu yang dilandasi oleh kearifan lokalnya, maka akan
dijumpailah adanya ungkapan-ungkapan yang penuh optimesme dalam lagu-lagu daerah yang
memang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau petuah bijak. Jadi lagu dalam tahap ini
bukan lagi sekedar untuk menghibur melainkan sebagai sebuah media untuk menyampaikan pesan
berupa nasehat dan tuntunan hidup.
Sayangnya, popularitas lagu daerah kini tidaklah sepopuler lagu-lagu modern yang jauh
lebih meluas di masyarakat, meskipun akan selalu ada lagu daerah tertentu yang dapat mengambil
tempat di hati masyarakat. Karena itu, pertanyaan penelitian ini difokuskan dalam hal berikut;
apakah yang menyebabkan terhambatnya popularitas lagu daerah?, lagu daerah apa sajakah yang
masih populer dan mengandung nilai keagamaan?, dan bagaimanakah nilai keagamaan dari lagu
tersebut menurut penerimaan masyarakat? Terhadap problematika ini, maka penelitian ini dilakukan
untuk melihat bagaimana kondisi budaya lokal masyarakat Kaili, dan untuk mengungkap lagu
daerah yang masih cukup populer di masyarakat, serta untuk memaparkan makna keagamaan yang
terkandung dalam lagu tersebut.
Dengan mengungkapkan kondisi budaya Kaili dan lagu Daerah Kaili di Palu Sulawesi
Tengah dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya, diharapkan dapat memberikan
masukan kepada Pemerintah dan masyarakat setempat sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan. Selanjutnya diharapkan pula bermanfaat untuk kajian sastra daerah dan
sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi bangsa dan negara.
Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan
temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang
mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang
berirama disebut juga dengan lagu.
Adapun nilai keagamaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada
beberapa pandangan tentang nilai berikut:
Nilai adalah apa yang diinginkan, baik atau buruk, cantik atau jelek (Macionis, 1970: 33).
Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk,
yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang dalam situasi
tertentu. Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka (Light, 1989: 81).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang diyakini
kebenarannya dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam
menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan
daya pendorong atau motivasi dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan
seseorang. Oleh karena itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai kepribadian kelompok atau
kepribadian bangsa (Ali Muhtadi, 2006: 3-4).
Di sisi lain, dikatakan bahwa nilai agama Islam yang utama adalah nilai-nilai akhlak.
Sehingga dikatakan bahwa nilai-nilai keagamaan (Islam) adalah nilai-nilai akhlak agama Islam
yang bersangkut paut dengan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Nilai-nilai tersebut
diperlukan oleh manusia untuk keselamatan dan kebahagiaanya di dunia dan di akhirat (Langgulung,
1988: 265). Nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik
sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia
yang tenteram, damai, harmonis, dan seimbang.
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Nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan
yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia,
dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan (Suryana, 1996: 148-150). Manusia
akan mengalami ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, ketidaktentraman, atau pun mengalami
permasalahan dalam hidupnya, jika dalam menjalin hubungan-hubungan tersebut terjadi
ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Secara praktis nilai keagamaan yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah nilai yang
disepakati baik oleh masyarakat dalam hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia
dengan manusia dan dalam hubungan manusia dengan alam. Masyarakat yang dimaksud adalah
masyarakat Kaili di Kota Palu yang mayoritas beragama Islam, sehingga nuansa keagamaan yang
akan muncul pun juga akan bernuansa islami.
Dengan demikian, nilai keagamaan yang terkandung dalam lagu bahasa daerah Kaili, yang
merupakan tema penelitian ini, difahami sebagai upaya pengungkapan nilai-nilai keagamaan
yang tersembunyi dalam lagu berbahasa daerah Kaili (yaitu lagu yang dikenal dalam masyarakat
Kaili Kota Palu). Pengungkapan nilai-nilai keagamaan yang dimaksud adalah berdasarkan kepada
pemahaman masyarakat terhadap lagu tersebut. Sehingga keberadaan lagu daerah nantinya tidak
hanya dipandang sebagai investasi budaya lokal, melainkan juga dapat difungsikan sebagai penjaga
karakter atau jati diri bangsa.
Tulisan yang terkait dengan kondisi kurang popuernya lagu daerah adalah penelitian Setyawan
yang berjudul “Kepunahan Lagu Daerah Lir-ilir Di Era Globalisasi”. Ia mengatakan bahwa lagu
daerah lir-ilir di era globalisasi boleh dikatan telah mengalami kepunahan, ini fenomena yang
terjadi di mana-mana di mana lagu daerah semakin kurang menunjukkan eksistensinya. Hampir
seluruh wilayah Indonesia memiliki lagu daerah. Namun sayangnya, lagu daerah yang merupakan
salah satu aset budaya tersebut kini mulai mengalami kepunahan dan bahkan satu persatu lagu
daerah telah diklaim oleh Negara lain sebagai miliknya, contohnya lagu Rasa Sayang Sayange
(Maluku), Soleram (Riau), Injit-injit Semut (Jambi), Kakak Tua (Maluku), Anak Kambing Saya
(Nusa Tenggara), dan Jali-jali (Jakarta). Saat ini lagu daerah Lir-ilir khas daerah Jawa Tengah
juga mengalami kepunahan karena lagu daerah ini sudah jarang sekali diperdengarkan kecuali
pada acara-acara tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam tentang penyebab lagu daerah Lir-ilir mengalami kepunahan, perkembangan lagu daerah
Lir-ilir di era globalisasi dan cara menjaga eksistensi lagu daerah Lir-ilir di era globalisasi. Dengan
demikian Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang seharusnya dilestarikan agar tidak ada lagi
kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Sebagai masyarakat Indonesia yang sedang
mengalami era globalisasi hendaknya mampu melestarikan dan mengembangkan lagu daerah yang
ada di Indonesia ini agar tidak mengalami kepunahan dan masyarakat diusahakan untuk bisa lebih
mencintai kebudayaan asli yang ada di Indonesia (Setyawan, Irwan, 2012: 1 dan 7).
Sedangkan tulisan yang terkait dengan nilai keagamaan dalam lagu daerah adalah penelitian
Muhammad Ali dengan judul “Kelong dalam Perspektif Hermeneutika”, yang sebenarnya berfokus
pada tiga aspek, yakni; struktur kelong, fungsi kelong dan nilai kelong. Struktur kelong terdiri atas;
struktur makro yakni kelong bertemakan siri na pacce, agama, nasihat, perjuangan, percintaan,
perkawinan, kasih ibu, dan kesedihan; super struktur terdiri atas tampilan awal, tampilan tengah,
dan tampilan akhir; dan struktur mikro terdiri atas penggunaan diksi yang meliputi perbendaharaan
kata, daya sugesti kata-kata, dan pola persajakan. Dalam aspek fungsi kelong secara direktif
ada yang berguna mempengaruhi perilaku atau sikap orang lain atau pembaca atau pendengar
berkenaan dengan menyuruh, melarang, menasihati, mengharap/memohon, dan meminta. Ada
pula fungsi kelong yang berkenaan dengan poetik terdiri atas pesan perihal tentang pendidikan,
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pesan perihal tidak berlebihan, pesan perihal menasihati, pesan perihal melaksanakan shalat, pesan
perihal bertobat, pesan perihal kesetiaan, pesan perihal hari akhirat, dan pesan perihal mertua.
Fungsi estetis adalah fungsi untuk menciptakan efek keindahan sehingga terjadi komunikasi
harmonis antara pembicara dan pendengar. Kemudian kelong dalam fungsi estetis meliputi;
penggunaan kata-kata arkais, gaya bahasa dalam kelong, gaya bahasa dalam kelong terdiri atas
simile, metapora, metonimia, personifikasi, hiperbola, dan repetisi. (Ali, 2009: 65-66).
Adapun dalam aspek nilai, kelong mengandung nilai religius (keagamaan) siri na pacce,
nilai filosofis siri na pacce, nilai etis siri na pacce, dan nilai estetis siri na poacce. Nilai religius
siri na pacce berkenaan dengan akidah yang meliputi; pengakuan akan adanya Allah, Pengakuan
kepada Malaikat Allah, pengakuan kepada Rasul Allah, pengakuan akan kebenaran kitab Allah,
pengakuan akan hari akhirat, dan pengakuan akan qadha dan qadar. Nilai religus siri na pacce
yang berhubungan ibadah meliputi; ibadah shalat, mengelurkan zakat, memberi sedekah,
melakukan tobat, bertutur sopan, dan melaksanakan ibadah haji. Nilai religius siri napacce yang
berhubungan dengan muamalah meliputi perihal jihat, perihal pernikahan, perihal kerjasama,
perihal nazar, perihal menjauhi sifat munafik, dan perihal kewajiban berusaha. Nilai filosofis
siri na pacce merepresentasikan pandangan hidup orang Makassar mengenai berbagai persoalan
kehidupan meliputi; prototipe watak orang Makassar yang reaktif, militan, optimis, konsisten
loyal, pemberani. Nilai etis siri na pacce terdapat nilai-nilai etis meliputi; teguh pendirian, setia,
tahu diri, berkata jujur bijak, merendah, ungkapan sopan untuk sang gadis, cinta kepada Ibu, dan
empati (Ali, 2009: 66-67).
Adapun penelitian yang terkait langsung dengan tema penelitian ini adalah Nyanyian Rakyat
Kaili: Struktur, Fungsi, dan Nilai. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya aspek-aspek
fungsional dari nyanyian rakyat Kaili yang merupakan warisan budaya leluhur masyarakat Kaili.
Dalam aspek fungsi Nyanyian rakyat Kaili meliputi beberapa fungsi yaitu; fungsi ritual, fungsi
sosial, fungsi mendidik, fungsi komunikasi/ informasi, dan fungsi hiburan Sedangkan aspek
nilai yang terkandung dalam nyanyian rakyat Kaili adalah nilai religius, nilai filsafat, nilai etika,
dan nilai estetika. Nilai religius meliputi; nilai keimanan tauhidan yang terdiri dari; pengakuan
adanya Tuhan (paham monoteisme islam dan paham animisme), pengakuan adanya kitab Allah,
pengakuan kerasulan Muhammad, pengakuan adanya hari akhirat, dan pengakuan qadha dan qadar
Allah; nilai peribadatan menyangkut shalat, zakat, dan puasa; sedangkan nilai keihsanan meliputi
hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya
sendiri, dan hubungan manusia dengan alam (Gazali, 2009: i).
Nilai filsafat nyanyian rakyat Kaili mengungkapkan; manusia sebagai mahluk Tuhan
yang mencakup; melangsungkan hidup, mempertahankan hidup, mengembangkan hidup;
manusia sebagai mahluk sosial yang mencakup melangsungkan hidup, mempertahankan hidup,
mengembangkan hidup; dan manusia sebagai mahluk individu mencakup mengembangkan
hidup pribadi, mempertahan-kan hidup ipribadi, dan mengembangkan hidup pribadi. Nilai etika
dalam nyanyian rakyat Kaili mencakup; etika terhadap Tuhan yang meliputi; cinta kepada Tuhan,
taqwa, setia kepada Tuhan, menyatu dengan kehendak Tuhan, pemahaman dan penghayatan
terhadap nilai ketuhanan, dan mengamalkan nilai ketuhanan; etika terhadap diri pribadi meliputi
mencintai diri sendiri, hormat dan menghargai diri sendiri, setia pada diri pribadi, menyatu dengan
kehidupan pribadi, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai pribadi, dan mengamalkan nilai
hidup pribadi; etika terhadap sesama manusia mencakup cinta terhadap sesama manusia, hormat
terhadap sesama manusia, setia terhadap kehidup-an sosial, menyatu dengan kehidupan sosial,
pemahaman dan penghayatan terhadap nilai sosial, dan mengamalkan nilai hidup sosial. Etika
terhadap alam lingkungan mengungkapkan cinta terhadap alam lingkungan. Nilai estetika dalam
115

Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Volume 23, Nomor 1, Maret 2016 (111 - 124)

nyanyian rakyat Kaili mencakup segi isi dan bentuk. Dari segi isi, nyanyian rakyat mengungkapkan
amanat yang penting dalam kehidupan. Sedangkan dari segi bentuk, menyangkut seni pertunjukan
yang terdiri dari; aktor, musik, alat, kostum, pemanggungan, dan penonton. Temuan penelitian
terhadap nyanyian rakyat Kaili merepresentasikan ideologi kultural masyarakat Kaili. Dari temuan
ini diharapkan dapat berdaya guna dalam prespektif teoritis dan praktis. Dalam prespektif teoritis,
hasil penelitian ini dapat memberikan model suatu pola ancangan teoritis yang dapat diaplikasikan
untuk penelitian tradisi lisan, kajian wacana budaya, dan kajian wacana kritis. Sedangkan secara
praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk sumber pembelajaran muatan lokal bahasa Kaili di
Sulawesi Tengah (Gazali, 2009: i).
Lagu daerah Kaili yang menjadi objek penelitian dalam Nyanyian Rakyat Kaili: Struktur,
Fungsi, dan Nilai ini adalah; nyanyian dolanan, nyanyian buaian, nyanyian duka, dan nyanyian
panjang. Sedangkan data yang bersumber dari dokumen adalam nyanyian kerja dan nyanyian
pergaulan. Jenis nyanyian yang disebutkan ini tidak lagi populer di kalangan masyarakat Palu,
setidaknya bagi kalangan anak-anak pelajar Sekolah Dasar dan pemuda Kota yang menjadi sasaran
dalam artikel Nilai Keagamaan dalam Lagu Kaili ini. Sehingga posisi penelitian ini sangat jelas
menyasar aspek yang belum diteliti sebelumnya, yaitu dengan mengungkap lagu daerah Kaili apa
saja yang populer di masyarakat dan mengandung nilai keagamaan, serta bagaimana masyarakat
memaknai lagu tersebut, dengan terlebih dahulu mengungkap permasalahan dalam ketidak
populerannya lagu daerah Kaili.
Makalah ini adalah penelitian kualitatif yang berupaya mengungkap kondisi budaya Kaili
dan nilai keagamaan dari lagu daerah Kaili, yang sesuai dengan penerimaan masyarakat Kaili di
Kota Palu Sulawesi Tengah. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif analitik. Data diperoleh
melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Data
tidak dituangkan dalam bentuk tabel dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan
memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data
aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam
bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan
mengapa lagu daerah Kaili tidak begitu populer, lagu daerah apa yang masih populer dan
bagaimana suatu lagu difahami oleh masyarakat. Penelitian kualitatif ini mengutamakan makna.
Makna yang diungkap berkisar pada resepsi (penerimaan) masyarakat mengenai suatu lagu daerah
dan hubungan dengan makna semantis dari teks aslinya.
B. PEMBAHASAN
a. Lagu Daerah Kaili dalam Pusaran Problematika Budaya
Bangsa Indonesia sudah terkenal dengan pusaka nenek moyang yang jaya pada masa silam,
demikian juga dengan orang Palu Sulawesi Tengah. Sebagai suatu daerah yang pernah diduduki
oleh suatu kerajaan lokal dalam kurun waktu yang lama, maka dipastikan dalam masa itu, banyak
tradisi kerajaan di masyarakat yang mengandung pesan atau petuah bijak yang dapat dijadikan
sebagai nasihat yang mengandung nilai keagamaan. Bahkan setiap daerah diyakini memiliki ciri
khasnya masing-masing yang muncul sebagai karakter. Karakter tersebut terbangun berdasarkan
kondisi sosial keagamaan masyarakat setempat, sehingga perlu ditelusuri apa saja ungkapanungkapan daerah yang mengandung petuah bijak keagamaan.
Pentingnya penguatan identitas atau jati diri ini membuat masyarakat Kaili di Sulawesi
Tengah kembali menggalakkan kesadaran budaya lokal melalui berbagai upaya, di antaranya,
dalam upaya mencari akar seni Kaili pada 3 Mei 1995 diadakan sebuah dialog yang menghadirkan
tokoh-tokoh seni dan budaya. Di dalamnya terungkap bahwa lagu-lagu daerah Kaili belum punya
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warna, tidak seperti lagu daerah lain; Ambon, Minang, dan Bugis kalau didengar lagunya akan
terlihat ciri khasnya. Padahal sebetulnya akar budaya daerah Kaili ini tidak kalah dengan daerahdaerah lain tersebut. Tetapi belum ada yang menggalinya dan perlu ada penelitian tentang itu
(Rumu dalam Jamrin, 2010: 22).
Upaya penggalian budaya lokal sebagai penguatan jati diri dan penanaman nilai-nilai
luhur bagi masyarakat Kaili, perlu terus digalakkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Bahasa daerah Kaili yang baru menjadi bahan ajar muatan lokal pada Sekolah Dasar (SD) tahun
2005 merupakan sebuah starting point yang strategis, masyarakat pun perlahan mulai memberi
perhatian terhadap ungkapan-ungkapan tradisional (puisi daerah) yang diangkat dalam lagu-lagu
khas daerah Kaili (Dian, wawancara: 29/09/2012).
Puisi daerah yang dinyanyikan dalam lagu-lagu dan diperkenalkan pada anak-anak sekolah
dasar tersebut, mulai merasuk ke dalam relung budaya masyarakat Kaili. Mereka mulai mencaricari makna dan tradisi yang dulu berkembang dari balik puisi lagu yang dinyanyikan. Meskipun
yang menjadi sumber rujukan sudah semakin berkurang dengan meninggalnya tokoh-tokoh budaya
yang lebih faham akan tradisi budaya nenek moyang mereka (Anita, wawancara: 29/09/2012).
Sehingga memungkinkan mereka melakukan interpretasi baru terhadap sebuah puisi lama ke
dalam makna yang lebih praktis.
Pemuatan puisi lama ke dalam lagu-lagu daerah setidaknya telah menyelamatkan teks-teks
ungkapan nenek moyang Kaili yang sudah tidak dikenali lagi di kalangan masyarakat Kaili (Smiet,
wawancara: 02/10/2012). Bahkan mungkin itulah cara terbaik bagi masyarakat Kaili untuk dapat
mendengar kembali pesan-pesan leluhur mereka lewat puisi yang dilagukan. Karena kondisi petuah
bijak atau ungkapan-ungkapan daerah Kaili dalam masyarakat Palu sudah semakin hilang. Sebagai
masyarakat yang mayoritas muslim seharusnya dalam ceramah-ceramah keagamaan (dalam
khutbah jum’at) ungkapan-ungkapan daerah itu mudah untuk ditemukan, tapi kenyataannya tidak.
(Kadir, wawancara: 04/10/2012).
Perhatian terhadap puisi daerah lainnya adalah penulisan “Soyo Lei” (semut merah) yaitu
kumpulan puisi bahasa Kaili yang ditulis di atas serakan jejak masa lalu. Meskipun puisi-puisi dalam
buku ini merupakan kerangka kalimat baru, namun menurut penulisnya Tjatjo Tuan Syaichu (TS.
Atjat) bahwa muatannya diambil dari saripati kearifan lokal yang ia fahami dari tradisi masyarakat
Kaili. Falsafah Soyo Lei (semut merah) adalah pesan leluhur tentang pentingnya untuk saling bahumembahu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sebagaimana semut merah yang senantiasa
bekerjasama dalam melangsungkan kehidupan bangsanya (Atjat, 2010).
Penulisan puisi daerah tersebut merupakan langkah maju bagi perbendaharaan bahasa Kaili,
sebab jika ditelusuri lebih jauh ternyata masyarakat Kaili tidak banyak melakukan tradisi tulis,
sehingga sangat sulit untuk mendapatkan naskah-naskah kuno yang berusia 50 tahun ke atas atau
yang bertulis tangan. Di samping itu, bahasa Kaili juga tidak mempunyai aksara tersendiri, dahulu
masyarakat Kaili menulis dengan menggunakan aksara Lontara (Bugis) atau aksara Arab (Kasim,
wawancara: 27/09/2012).
Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, Suku Kaili juga mempunyai
adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat
sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat.
Namun hukum adat berupa sanksi tersebut sudah lama tak lagi digunakan. Keprihatinan terhadap
ancaman kepunahan budaya masyarakat Sulawesi Tengah menimbulkan suatu pemikiran untuk
kembali memberlakukan sanksi hukum adat tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang
terjadi di masyarakat (Parampasi, wawancara: 28/09/2012).
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Perumusan kembali sanksi adat masyarakat Sulawesi Tengah sementara dalam penggodokan
konsep pelaksanaannya saat penelitian ini dilakukan. Selain itu, Balai Bahasa Sulawesi Tengah
juga tengah melakukan penelitian terkait ritual orang-orang Kaili. Diantara hasil penelitian yang
sudah dilakukan adalah “nilai-nilai yang terkandung dalam mantra pemintaan hujan di tanah
Kaili”. Penelitian ini mengungkapkan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam mantra
permintaan hujan yang terdapat dalam ritual budaya Kaili (Ratna, 2003: 168).
Beberapa peninggalan ungkapan tradisional yang sudah sangat sulit ditemukan dalam
masyarakat sudah diiventarisasi dalam dua buah buku, salah satunya berjudul “Ungkapan
tradisional yang ada kaitannya dengan sila-sila dalam pancasila daerah Sulawesi Tengah” yang
kami temukan pada perpustakaan Universitas Tadulako (Depdikbud, 1991). Satunya lagi berjudul
“Ungkapan Tradisional Daerah Sulawesi Tengah” yang kami temukan di Museum Kota Palu
(Depdikbud, 1983).
Penguatan budaya Kaili yang entah berawal dari hukum adat atau pengembangan seni daerah
bisa jadi merupakan suatu model yang dianggap adaptif dengan keadaan zaman. Sebab setiap
zaman masyarakat selalu memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan budayanya. Meskipun
kadang-kadang pemicunya selalu sama-sama berangkat dari kekuatan ‘ungkapan’, petuah bijak,
puisi atau peribahasa.
Pada masa angkatan poedjangga baroe terdapat ungkapan populer yang memicu lahirnya
semangat pengautan budaya lokal. “Asia untuk orang-orang Asia” dimaknai lebih dari sekedar
slogan politik anti-kolonial. Sultan Alisjahbana dan kawan-kawan mengisinya dengan investasi
budaya dalam konteks penguatan ke-Indonesiaan atau sebagai perlawanan terhadap serbuan
budaya Barat. Dalam soal investasi budaya inilah Soetomo, Ki Hadjar Dewantara dan Adinegoro
menunjukkan model merawat tradisi dan identitas kebudayaan bangsa ini dengan mendukung
pendidikan pesantren. Pesantren sebagai kekuatan investasi budaya merupakan lahan subur
dan juga kesempatan emas untuk membangun karakter bangsa, di dalamnya ditanamkan suatu
peradaban yang sangat kaya dengan capaian-capaian kebudayaan dalam bidang agama, sastra, seni
dan spiritualitas (Baso, 2012: 43-45).
b. Lagu Daerah yang Memiliki Makna Keagamaan
Kekayaan budaya bangsa yang tenggelam dari lautan masa lalu sepertinya sudah sangat
dibutuhkan kembali sebagai penawar terhadap berbagai permasalahan bangsa yang saat ini
dihadapi. Budaya yang tenggelam tersebut hendaknya segera dikail dan dipelihara agar dapat
kembali dirasakan manfaatnya. Kekayaan budaya tersebut di antaranya adalah sejenis petuah
bijak dalam puisi lagu bahasa Daerah Kaili dengan kearifan lokal yang dapat dinikmati sebagai
nilai-nilai luhur yang terdiri atas beberapa nilai yang mencerminkan nilai religius (keagamaan),
nilai filsafat (ajaran), nilai etika (moral), dan nilai estetika. Nilai-nilai tersebut mendidik manusia
untuk menjadi hamba Tuhan yang saleh, manusia yang bijaksana, berbudi pekerti luhur, mencintai
keindahan, dan kedamaian.
Sayangnya, di Palu sebagai Kota yang diharapkan dapat menampung dan menjaga
perbendaharaan lagu-lagu daerah Kaili, ternyata tidak begitu banyak lagu daerah populer yang
mengandung pesan-pesan moral atau keagamaan, namun setidaknya dua lagu berikut dapat
mengingatkan bahwa sesungguhnya cirikhas lagu daerah itu adalah bermuatan positif, penuh
semangat dan sangat dikenang, lagu yang dimaksud adalah:
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(1) PALU NGATAKU
(cipt. Hasan Bahasuan)
Palu ngataku, Ponturo ntupuku
sampe nomakumpu.
Ponturo ntuamaku, Ante tinaku
ante sararaku.
Dako ringgauluna Nato lelemo sangana
nadea haselena.
Ngataku nasugi, Ngataku nagaya
karona ritatangana.
Ane rireme nuvula
Ritalinti bonaroa
Najadi niposintomuka
Randa nte kabilasa
Rikamatayona, Nte rikasoloana
naroso kasintuvuna
Mau yaku ringatan ntona, Ngatan ntona naroa
Palu kana ko tora tora
Mau yaku ringatan ntona, Ngatan ntona naroa
Palu kana ko tora tora. (Azra, wawancara: 29/09/2012).
Terjemahan:
PALU TEMPAT TINGGALKU
Palu tempat tinggalku, tempat tinggal nenekku
sampai beranak cucu.
Tempat tinggal ayahku, dan ibuku
serta keluargaku.
Sejak dahulu kala sudah terkenal namanya
banyak penghasilannya.
Tempat kelahiranku subur, tempat kelahiranku indah
letaknya di tengah-tengah (di antara gunung dan teluk)
Kalau bulan purnama
di pantai sangat ramai
menjadi tempat pertemuan
pemudi dan pemuda
Dari timur (tempat terbit matahari pagi) sampai barat (tempat terbenam matahari senja)
kuat persatuannya
Walau aku di negeri orang, negeri orang yang ramai
Palu tetap ‹ku ingat
Walau aku di negeri orang, negeri orang yang ramai
Palu tetap ku ingat
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(2) POSISANI
(Cipt. Hasan Bahasuan)
Ee, kamai mai puramo
Kita moende endemo
Moende ka posisani
Ala kita mosisani
Ee, randa nte kabilasa
Totuatu antengana
Moende nte damba lara
Ala malindo lara
Reff 2x :
Moende ka posisani
Ala kita mosisani
Racoba monte sanggani
Pasti marua nggani. (Novita, wawancara: 29/09/2012).
Terjemahan:
BERKENALAN
Eh, mari-mari semua
Kita menari bersama
Menari untuk berkenalan
Agar kita saling mengenal
Eh, pumudi dan pemuda
Orang tua dan anak-anak
Menari dan bergembira
Agar senang hati
Reff 2x :
Menari untuk berkenalan
Agar kita saling mengenal
Dicoba satu kali
Pasti dua kali
Selain kedua lagu di atas, sulit untuk menemukan muatan nilai keagamaan dalam lagu-lagu
daerah lainnya, selain jumlahnya yang tidak melimpah dan tidak populer makna-maknanya pun
tidak bermuatan pesan-pesan moral, sehingga tidak dapat diakomodir dalam penelitian ini.
c. Nilai Keagamaan dalam Lagu Palu Ngataku dan Posisani
Pengungkapan nilai-nilai agama yang dilakukan terhadap lagu Kaili berdasarkan pada
penerimaan masyarakat, dapat membuat lagu daerah menjadi tidak hanya dipandang sebagai
investasi budaya lokal, melainkan juga dapat difungsikan sebagai penjaga karakter atau jati diri
bangsa. Oleh karena itu, di tengah kegalauan orang-orang Kaili akan identitas budayanya, penelitian
ini mengungkapkan adanya salah satu model investasi budaya yang sedang dikembangkan dalam
lingkungan sekolah dasar di Kota Palu, yaitu penanaman nilai-nilai luhur kepada anak-anak
sekolah melalui puisi lagu yang secara lugas dapat menyentuh nurani mereka.
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Lagu Palu Ngataku di sela-sela alunan nadanya yang menghibur hati, juga dapat memberikan
beberapa nasihat yang bermakna keagamaan: cinta tanah air, cinta keluarga dan cinta terhadap
alam.
a) Kecintaan terhadap tanah air.
Hal ini terlihat dalam kalimat “Palu ngataku” yanga artinya “Palu tempat tinggalku”, kalimat
ini setidaknya mengungkapkan tiga hal; Pertama, pengakuan bahwa Palu adalah tanah airku.
Kedua, Palu adalah daerah kebanggaanku, dan ketiga, Palu adalah tanah air yang kucintai (Azra,
wawancara: 08/10/2012). Penegasan pentingnya kecintaan terhadap tanah air bagi sebuah
bangsa bukan hanya merupakan wilayah kepentingan pemerintah, melainkan juga sebagai
bagian dari upaya untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat agar senantiasa menjaga
keutuhannya. Bahkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga keutuhan tanah airnya
sebagai ekspresi kecintaannya merupakan tindakan yang dianjurkan dalam agama, karena cinta
kepada tanah tumpah darah merupakan naluri manusia.
b) Kecintaan terhadap nenek moyang
Kecintaan terhadap nenek moyang atau leluhur ditunjukkan dalam bait puisi lagu “tempat
tinggal nenekku- sampai beranak cucu”, penyebutan kata nenek moyang dalam lagu merupakan
penghargaan terhadap besarnya peran mereka bagi pembangunan dan keberlangsungan hidup
tanah air (Kamrida, wawancara: 07/10/2012). Hal ini juga sekaligus dapat menggugah pembaca
puisi (pendengar atau pelantun lagu) Palu Ngataku untuk menumbuhkan perhatian dan rasa
cinta terhadap nenek moyang mereka. Kemudian kecintaan tersebut dapat terwujud dengan
adanya mereka menjaga warisan adat-istiadat yang baik yang sejalan dengan anjuran agama.
c) Kecintaan terhadap keluarga
Kecintaan terhadap keluarga ditunjukkan dalam bait lagu; “Tempat tinggal ayahku, dan
ibuku-serta keluargaku”, seperti penyebutan kata nenek moyang penyebutan kata ayah
ibu dan keluarga dalam puisi lagu ini juga merupakan ekspresi sanjungan dan kecintaan
terhadap mereka (Musdalifah, wawancara: 07//10/2012). Gejala ini dapat mewujudkan suatu
harmonisasi dalam kehidupan sebuah keluarga atau rumah tangga. Sebab sosok ayah dan ibu
yang disanjung dan dihormati tak lain merupakan sosok teladan yang memberikan cinta kasih
yang tulus bagi keluarganya. Sehingga penulis lagu tak ayal memberi pesan agar semua orang
memberi perhatian yang khusus kepada keluarganya demi terciptanya kebahagiaan.
Di antara hal yang terpenting yang mempengaruhi terwujudnya kebahagian pada individu dan
masyarakat adalah pembinaan keluarga yang istiqamah di atas ajaran Rasululloh shallallahu
‘alaihi wa sallam. Allah telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang
disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan sebagai
anugerah terhadap hamba-Nya.
Untuk itulah Allah berfirman,
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Rum [30]:21)
Oleh karena itu, agama Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan kaidah dan dasar
yang kokoh dalam pembentukan keluarga muslim. Islam memberikan kaidah dan tatanan utuh
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dan lengkap sejak dimulai dari proses pemilihan istri hingga memberikan solusi bila rumah
tangga tidak dapat dipertahankan kembali.
d) Kecintaan terhadap alam
Kecintaan terhadap alam lingkungan sekitar tergambar dalam bait puisi lagu berikut:
Sejak dahulu kala sudah terkenal namanya
banyak penghasilannya.
Tempat kelahiranku subur, tempat kelahiranku indah
letaknya di tengah-tengah (di antara gunung dan teluk)
Bait ini menunjukkan bahwa daerah Kaili merupakan tanah yang memberi kehidupan bagi
masyarakat. Sehingga tanah ini pun dijaga kesuburan dan kelestariannya. Lagu ini berupaya
mengkampanyekan bahwa terhadap alam sekalipun masyarakat harus menjaga moralitasnya.
Terhadap gunung jangan digunduli, sungai jangan dicemari dan lahan dioptimalkanlah untuk
mendapatkan penghasilan.
Puisi lagu Posisani berlirik puisi ajakan untuk saling kenal-menganal menjalin persaudaraan
dan menjaga kerukunan hidup (Novita, wawancara; 29/09/2012) ajakan ini terlihat jelas:
Ee, kamai mai puramo / Eh, mari-mari semua
Kita moende endemo / Kita menari bersama
Moende ka posisani / Menari untuk berkenalan
Ala kita mosisani / Agar kita saling mengenal
Puisi lagu ini juga sangat sesuai dengan firman Allah berikut:
“Hai manusia, sesungguhnya KAMI menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
(bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya) supaya kamu saling kenal
mengenal (saling bersahabat, saling hormat menghormati, kasih mengasihi, sayang
menyayangi, tolong menolong). Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.49:13).
Bait puisi lagu posisani memperlihatkan bahwa orang-orang Kaili senang berkumpul, menjalin
dan membangun hubungan pertemanan, hal ini melahirkan kebersamaan berupa gotong royong,
tolong-menolong dan musyawarah. Jalinan perkenalan dan persaudaraan juga meningkatkan
solidaritas sebagaimana dalam ungkapan Kaili:“Sakide mboi sakide, nadea mboi nadea”/sedikit
sama sedikit, banyak sama banyak/, yaitu semangat untuk senasib dan sepenanggungan.
C. PENUTUP
Pudarnya lagu daerah Kaili terkait erat dengan kondisi budaya Kaili yang sedang terkikis
dengan pengaruh global, seperti semakin kurangnya penggunaan bahasa daerah Kaili dalam
keseharian mereka, sebagai akibat semakin terbukanya Kota Palu terhadap keberagaman budaya,
bahkan kemudian muncul ide budaya Tadulako sebagai pemersatu. Namun, faktor penghambat
dalam upaya penguatan budaya pemersatu adalah keberagaman itu sendiri, sehingga kelompok elit
budayawan Palu akan sangat bekerja keras untuk mewujudkan budaya pemersatu tersebut dengan
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slogan budaya Tadulako. Problem budaya ini, kemudian memicu pemuda Palu untuk melakukan
langkah alternatif dalam menahan lajunya ketidak pedulian masyarakat terhadap budaya lokalnya,
diantaranya dengan mempopulerkan lagu-lagu daerah dan menyanyikan puisi-puisi daerah dengan
sentuhan musik modern.
Lagu daerah yang masih populer di masyarakat adalah Lagu Palu Ngataku (palu negeriku),
dimana lagu ini memberikan beberapa nasihat yang mengandung nilai keagamaan yaitu: cinta tanah
air, cinta keluarga dan cinta terhadap alam. Demikian juga dengan lagu Posisani (berkenalan),
lagu ini memberikan makna persaudaraan dan ajakan untuk hidup rukun dalam bermasyarakat
yang sangat sejalan dengan ajaran agama Islam.
Pemuatan puisi lama ke dalam lagu-lagu daerah adalah salah satu cara untuk menyelamatkan
teks-teks ungkapan nenek moyang Kaili yang sudah tidak populer lagi di kalangan masyarakat
Kaili. Bahkan itulah cara terbaik bagi masyarakat Kaili untuk dapat mendengar kembali pesanpesan leluhur mereka lewat puisi yang dilagukan. Selanjutnya upaya mempopulerkan lagu-lagu
Daerah Palu agar bergema dengan cirikhasnya sendiri hendaknya mendapatkan dukungan dari
berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kota Palu perlu mengambil bagian untuk
membina dan memupuk tumbuh kembangnya minat masyarakat terutama dari kalangan muda.
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