


NOTULENSI FORUM DISKUSI
PRELIMINARY NOTES #4

Forum diskusi Preliminary Notes berniat mencari 
catatan-catatan baru dalam isu musik dalam mas-
yarakat, yang kemudian nantinya bisa diteliti den-
gan lebih cermat di program Forum Peneliti. Forum 
Peneliti yang lalu sudah berjalan beberapa bulan dan 
akan mengeluarkan satu buku, keluar sekitar akhir 
bulan ini atau awal bulan depan. Kali ini kami mem-
bicarakan tentang korelasi musik dengan agama; 
sudah kehadiran mas Rizky Sasono (RS), mas Ach-
mad Munjid (AM), dan mas Damar Panuluh atau Noe 
(N). Silakan menempati tempatnya di depan, terima 
kasih, dan selamat ngobrol.

RIZKY SASONO (RS)
Untuk tema kali ini, semoga tidak latah dengan bulan 
suci, bahwa kita mengaitkan musik dengan agama. 
Harapannya, kami lebih dari sekadar merayakan bulan 
suci Ramadhan. Temanya adalah musik dan agama. 
Kita akan mencoba mengeksplor kaitan-kaitan atau 
pola-pola musik yang berlangsung, berkait dengan 
agama. Perlu mungkin saya beri gambaran, bahwa 
yang dimaksud dengan agama di sini cukup luas; 
kita membuka kemungkinan percakapan yang luas: 
sebagai sistem kepercayaan, sistem kultural, pan-
dangan manusia.. di mana agama memiliki pola-pola 
yang juga dimiliki musik. Atau mungkin pola-pola 
musikal tertentu yang bisa dikaitkan dengan prak-
tik-praktik keagamaan.

Kita kedatangan mas Damar atau Noe (N), sebagai 
praktisi musik yang cukup banyak menyinggung prak-
tik-praktik keagamaan. Kedua, mas Achmad Munjid 
(AM), Dr. Munjid, dari FIB UGM. Dia juga akan men-
gajar Seni dan Agama di CRCS, di Seni Pertunjukan; 
tapi sekarang domainnya di Sastra Inggris. 
Berkaitan dengan waktu, kita harus membatasi disku-
si ini, sebelum berbuka sebaiknya sudah kelar. Mari 
mulai dengan mas Noe, kemudian dilanjut dengan 
mas Munjid. Mungkin kita batasi 15-20 menit.

DAMAR PANULUH (N)
Semoga saya tidak latah juga pakai baju koko. Wak-
tu dikirimi pertama tentang musik dan agama, aku 
bingung karena kalau dikatakan praktisi musik, saya 
nggak bisa main musik. Entry point saya di musik 
bukan tentang bagaimana main musik. Tadi mas 

Rizky sempat ngomong biar orang melihat musik 
lebih saintifik. Menurut saya cocok, karena awal saya 
suka musik bukan karena saya bisa main instrumen 
dan senang lagu, tapi karena patah hati. Waktu SMA, 
lagu yang ngehits itu Guns n Roses. Waktu itu, dalam 
keadaan patah hati saya mendengarkan lagu Sweet 
Child of Mine. Liriknya tidak cocok, tapi somehow itu 
lift spirit. Memudahkan rasa iki lho, biar nggak terlalu 
sedih banget. Saya hanya mendengarkan suara, kare-
na secara kontekstual lirik tidak sesuai, tapi kok bisa 
terpengaruhi. Ini secara kognitif masuk atau nggak? 
Hal ini membuat saya sangat penasaran tentang 
musik.

Definisi musik dan definisi agama perlu diperjelas 
terlebih dahulu. Definisi musik sampai sekarang 
masih belum ketemu orang yang mendefinisikan. 
Paling banyak ditemui: musik adalah organized noise. 
Suara atau bebunyian yang diorganisir menjadi 
sesuatu yang bisa ditangkap sebagai sebuah pola. 
Kita kejar lagi dari itu. Parameter terorganisir atau 
tidak terorganisir itu bagaimana? Bisa ditangkap oleh 
pendengar sebagai suatu pola yang bisa dipahami. 
Oke, kalau itu bisa dipahami, berarti musik John Cage 
itu bukan musik? John Cage main komposisi 4 menit 
30 detik itu, cuma ke atas panggung, nggak main 
ataupun nyenggol apapun, kemudian disebut musik. 
Berarti definisi organized sound pun sudah rusak, 
definisi musik nggak jelas lagi. Karena saya bukan 
ingin membuat musik, tapi ingin memahami musik, 
bagaimana dia bisa mempengaruhi, penjelasannya 
jadi saintifik.

Karena, kita punya limitasi input. Telinga kita bisa 
menangkap 20 sampai 20.000. Tapi kita bisa men-
dengarkan yang lebih rendah dari itu, dengan tehnik 
yang namanya heterodyning. Nanti kemudian sub di 
bawah itu mempengaruhi persepsi kita mendengar 
musik yang di bawah itu. Mungkin kalau mau riset 
soal itu, disebutnya heterodyning. Heterodyning itu 
bagaimana mendengar suara dari yang tidak bisa kita 
dengar, namun kemudian bisa kita rasakan. Itu mem-
pengaruhi apa namanya, resepsi kita terhadap musik.

Misalnya, suatu suara yang dinaikkan 2,8 kH (2.850an 
hertz), itu lebih besar 3 dB dari sekitarnya; suaranya 
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akan terdengar lebih jujur, lebih halus. Nah, ini per-
mainan frekuensi, permainan persepsi. Ini bukan ten-
tang pola atau bagaimana alat musiknya, tapi tentang 
persepsi manusianya. Jadi saya bukan praktisi musik, 
tapi korban musik. Saya mezmerized dengan dunia 
musik, karena seperti nggak ada barier. Kalau mata, 
kita bisa menutup mata. Kalau telinga, kita tidak bisa 
menutup telinga. Kita korban sampah musik ini. Dia 
masuk lewat telinga dan itu mempengaruhi cara kita 
berpikir, tanpa kita sadar.

Misalnya gini. Ada beat, apakah itu mempengaruhi 
bagaimana musik dipersepsikan pada manusia? Kalau 
beatnya sesuai dengan detak jantung manusia, dia 
akan diterima seperti ini. Sepertiga dari detak jan-
tung, diterima seperti ini. Kita lihat misalnya musik 
modern temponya rata-rata segini; apa hubungannya 
dengan detak jantung? Itu, sangat sangat mempen-
garuhi persepsi kita terhadap musik  dan bagaimana 
kita bisa menangkap pola dari musik itu. Nah, kita 
kembali ke definisi awal. Musik adalah suara-suara 
yang bisa kita tangkap sebagai pola. Sekarang kita 
masuk lebih dalam lagi. Apakah dia fakta atau kebe-
naran? Di musik, faktanya adalah nada, lirik, dan su-
ara. Kebenaran adalah persepsi yang disampaikan da-
lam musik itu. Ada truth (kebenaran), ada fact (fakta). 
Itu hal yang berbeda: fakta adalah sesuatu yang tidak 
bisa kita perdebatkan. Tapi kalau truth, dia masih bisa 
kita perdebatkan, tergantung sudut pandang kita.

Agama masuknya pada truth, bukan fakta. Pada ke-
benaranmu pribadi. Musik, kita mau menghubungkan 
dengan agama, ada pada level fakta atau kebenaran? 
Pada level truth-nya. Kalau kita melihatnya pada level 
fakta, asal dia suara, lirik; asal sesuatu yang bisa kita 
tangkap dan terjemahkan dengan truth kita, sudah 
dia bentuk agama. Nggak ada bedanya. Fakta adalah 
suara yang kita dengarkan secara riil. Tapi dia berbic-
ara apa? Itu truth-nya. Kalau dia mau berbicara ten-
tang agama, maka dia letaknya di tataran truth-nya, 
atau kebenarannya. ...

Lebih spesifik, pada musik Islami pada bulan Ra-
madhan. Lagu religi. Bagaimana persepsi lagu religi 
itu? Kalau kita mau mendefinisikan pada truth atau 
fact-nya, bingung lagi ini. Asal sudah ngomong 
Allah, sudah disebut musik religi. Kalau misal ada 
lagu tentang perampokan, kebakaran rumah, apa-
kah itu lagu religi atau bukan? Padahal di Quran ada 
juga yang membicarakan tentang itu. Karena itulah, 
menurut saya ini bukan terkait dengan fakta, tapi 
gimmick-gimmick untuk laku industri. Tapi kena-
pa gimmick itu bisa laku sampai sekarang? Karena 
reseptor manusianya nggak menerima itu sebagai 
sebuah truth. Kita sendiri dalam suasana Ramadhan, 
orangnya sudah senang-senang menganggap kalau 
paling baik kalau urusan Tuhan; jadi kalau ada lagu 
yang membicarakan Tuhan sedikit saja, reseptor 

kita jadi lebih mudah terbuka dan kita masuk pada 
suasana itu. Secara industri, profitnya besar karena 
kita membeli itu, karena kita terbuka. Mau tidak mau, 
musik berbalik pada kemampuan orang memahami 
pola dalam musik yang tersampaikan. 

Nah, industri melihat itu sebagai kesempatan yang 
luar biasa. Temanya seperti ini. Reseptor manusian-
ya sudah tuning pada hal itu. Fakta nggak penting. 
Nada ya ngono, lirik ya ngono. Kamu nggak bisa 
menghubungkan lirik dengan nada secara fakta. Mau 
ngomong truth, nggak bisa juga memisahkan musik 
dari agama. Semua musik pasti berguna. Seperti 
semua manusia itu berguna. Agama kan bilang gitu 
juga. Kalau rumusnya gitu, berarti semua musik itu 
berguna. Contoh buruk pun berguna. Jadi, kalau mau 
ngomong religi, berarti tidak ada lagu yang tidak 
religi, karena tergantung persepsi orang yang melihat 
truth dari lagu tersebut.

Contoh, hamil duluan, sudah tiga bulan; intinya 
ngomong tentang seks bebas. Apa itu lagu religi atau 
bukan? Kalau melihat contoh buruk sebagai warning, 
bisa jadi itu lagu religi. Kalau lagu religi itu harus ada 
ayat dll, berarti tidak masuk lagu religi. Tapi kita kan 
ngomong kalau musik dan religi itu bersambung pada 
level truth, pada level kebenaran, persepsi terhadap 
musik terhadap sudut pandang agama itu sendiri. 
Jadi lagu religi adalah lagu apapun yang ditangkap 
secara truth, secara kebenaran. Komposisi apapun 
yang membuatmu merasa dekat pada apa yang kau 
anggap sejati; meningkatkan level awareness dalam 
dirimu. Itu yang saya sebut sebagai lagu religi. Dan 
itu bukan pada fakta musiknya, tapi pada persepsi 
orang yang menerimanya. Itu premisnya tentang 
musik dan agama.

Nah, yang disebut musik religi sekarang adalah trik 
industri menunggangi reseptor para konsumenn-
ya sehingga lebih gampang masuknya. Nggak ada 
bedanya dengan orang emo, trend bajunya, topin-
ya, potongan rambutnya, dll. Itu bisa diresepsi oleh 
orang-orang yang punya cara berpikir yang sama. 
Kebetulan, Indonesia itu bukan cara pandang general 
manusianya ketika Ramadhan. Kebetulan, itu cara 
pandang semua  orang terhadap rentang waktu yang 
dihubungkan dengan Tuhan-nya. Jadi, sangat sangat 
empuk untuk jualan lagu religi di bulan Ramadhan, 
karena memang reseptor Anda terbuka untuk mener-
ima lagu yang berkata berhubungan dengan Allah, 
dll. Apakah itu lagu religi, pertanyaan saya: manakah 
lagu yang tidak religi? Ketika lagu adalah dilihat pada 
tingkat truth, dan bukan pada tingkat fakta. Itulah 
premis awal saya.

AHMAD MUNJID (AM)
Saya ingin memulai dengan testimoni. Saya bukan 
cuma bukan praktisi, tapi orang yang buta nada. Dan 
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ini merupakan produk dari takdir sejarah saya. Saya 
dilahirkan dari keluarga santri yang konservatif, yang 
memandang musik sebagai sesuatu yang terlarang. 
Ini spesifik pada musik modern. Karena itu, saya 
tumbuh dalam lingkungan yang ambigu memandang 
musik. Musik ini bisa merujuk pada musik modern 
Barat, tapi juga musik tradisional. Karena apa, musik 
modern dari Barat (dan keturunannya) maupun musik 
tradisional yang bersifat lokal merupakan produk dun-
iawi yang berpotensi menurunkan derajat manusia 
dan Tuhan. Hal ini dikaitkan dengan agama sebagai 
identitas paling penting dalam keluarga saya. Artinya 
Islam ditempatkan sebagai entah produk, entah ken-
yataan yang berada di antara yang global dan yang 
tradisional. Nah, yang tradisional dan yang modern 
ini, kadang bergandengan, tapi seringkali juga berse-
berangan. Tapi gimanapun, mereka dijadikan musuh 
dari agama.

Tapi kita tidak pernah terlepas dari musik. Kalau ada 
tetangga saya yang juragan jathilan, saya kadang ikut 
mendengarkan dan kadang ikut menari. Tapi kalau 
ketahuan orang tua saya, saya langsung dikejar, disa-
bet pakai sapu lidi. Nah itu membuat saya kemudian 
buta nada. Tapi tentu saja pandangan demikian tidak 
bisa selalu di-enforce kapan saja dan di mana saja. 
Jadi ada saat-saat di mana musik boleh diperdengar-
kan. Ini adalah di acara-acara atau perayaan-perayaan 
tertentu; musik dimunculkan, tapi harus yang bernu-
ansa Arab.

Karena apa? Saya kemudian belajar kalau manusia itu 
kan sebetulnya musical animal. Binatang yang musi-
kal. Jadi, musik adalah bagian yang integral dalam 
eksistensi diri kita sebagai manusia. Jadi betapapun 
keras kita dipisahkan darinya, kita tidak akan terlepas 
dengan musik dalam keseharian kita. 

Nah, dengan demikian, musik tidak lagi dipahami 
sebagaimana ibu saya memahaminya. Nah, ini soal 
definisi lagi. Ada seorang pakar yang mengatakan 
kalau definisi musik yang paling baik adalah substitu-
si musik yang paling buruk. Karena musik tidak bisa 
didefinisikan. Jadi kalau anda memiliki definisi ndaki2 
tentang musik, tidak akan bisa mewakili musik itu 
sendiri. Tapi definisi musik yang kita pakai sebagai 
patokan sementara: musik adalah pengungkapan 
situasi batin melalui komunikasi suara dan pikiran 
dalam bentuk yang bukan bahasa tutur sehari-hari. 
Jadi asal itu mengungkapkan hal-hal yang bersifat 
batin, dan yang menyangkut bunyi dan pikiran tapi 
tidak diungkapkan dalam obrolan seperti ini, itu 
masuk dalam kategori musik. Karena itulah, detak 
jantung sendiri bisa jadi musikal. Misalnya, anak saya 
justru bingung kalau sepi. Tapi saya mencoba mem-
beri pengertian bahwa kesunyian harus juga bisa kita 
nikmati, karena akan selalu ada kesempatan-kesem-
patan kita mengalami keheningan dan kita mungkin 

akan merasa tercekam.

Nah, karena itu, musik tidak saya kaitkan dengan 
nada, irama, lagu, dst., tapi dalam pengertian yang 
seperti itu. Karena itu, semua orang punya aspek 
musikal; musik dalam pengertian ini adalah musik 
yang bersifat universal. Ketika kita bilang musik ber-
sifat universal dan dia merupakan sarana pengung-
kapan batin, di sinilah musik bersinggungan dengan 
agama. Makanya, dari awal, musik selalu bersanding 
dengan agama. Ritual-ritual agama macam-macam 
selalu terkait dengan musik. Orang Wahabi yang 
paling kenceng pun, anti musik, dia pun akan men-
dengarkan Qur’an yang dibacakan dengan musikal 
(meskipun kemarin ada yang membawakan langgam 
Jawa, dan masih diributkan).

Musik yang bersifat universal ini beririsan dengan 
agama. Kalau kita baca literatur agama yang berma-
cam-macam itu, David, atau Nabi Daud, mendapat 
predikat the sweet singer of Israel. Dia adalah seo-
rang pemain harpa. Digambarkan bahwa setiap orang 
yang mendengar ia bermain harpa, akan tentram 
jiwanya. Tapi dalam tradisi Yahudi, sampai waktu 
yang lama, musik tidak pernah jadi bagian dari sere-
monial ritualnya. Sampai abad ke-17, orang Yahudi 
masuk sinagog pada hari Sabbath, karena mereka 
mempersembahkan hari itu untuk Tuhan. Dan Yahudi 
yang sangat konservatif melarang para anggotanya 
melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu 
bermain musik pun dilarang. 

Tapi ketika banyak orang Yahudi selama ratusan 
tahun dan hidup di Eropa (negara-negara Kristen) 
dan banyak anak-anaknya yang masuk Kristen, tidak 
memperdulikan nasibnya sebagai Yahudi dan seter-
usnya, para pemikir Yahudi waktu itu, salah satunya 
Moses Mendelssohn, merasa bahwa identitas ke-Ya-
hudi-an itu terancam. Dan karena mereka berada di 
lingkungan Kristen, mereka mencoba mencari cara 
bagaimana supaya anak muda Yahudi memeliha-
ra identitas mereka. Salah satu hal yang dilakukan 
adalah dengan memasukkan musik ke dalam ritual 
keagamaan mereka. Tapi karena bermain musik 
masih merupakan kegiatan duniawi yang tidak bisa 
dilakukan oleh mereka, pemain musiknya dipilih dari 
orang Kristen. Jadi, sebagai bagian dari kegiatan di 
hari Sabbath, sementara orang-orang Kristen ber-
main musik, umatnya mendengarkan. Anak muda 
kemudian masuk ke dalam sinagog. Sampai kemu-
dian sekarang, tidak semua sinagog, tapi ada cukup 
banyak sinagog yang reform dan konservatif, yang 
tidak mau itu yang orthodox, sudah memasukkan alat 
musik instrumental sebagai bagian dari ritual.

Dalam tradisi Kristen juga seperti itu. Di dalam Per-
janjian Baru, misalnya, digambarkan bahwa setelah 
the last supper itu, Yesus menyanyikan himne 
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sebelum dia disalibkan. Kemudian ketika statement 
ini diadopsi Roma, musik ikut menjadi bagian integral 
dari ritual peribadatannya. Apalagi dalam Hinduism 
dan Buddhism. Orang Hindu kan hanya kelas ter-
tentu yang bisa membaca kitab suci. Kelas bawah 
tidak bisa membaca kitab suci. Karena tidak semua 
bisa mendapat akses pada kitab suci, maka mere-
ka menginternalisasi ajaran agama mereka melalui 
pertunjukan-pertunjukan, tafsir atas kitab suci, dalam 
bentuk sendratari, musik, dan pertunjukan lain. Kare-
na itu, musik sudah menjadi bagian integral dalam 
tradisi ritual dalam mengekspresikan spiritualitas 
mereka. Dalam tradisi Buddhism dan Daoism pun 
seperti itu.

Jadi, musik dalam pengertian luas merupakan ke-
cenderungan natural dari setiap orang; dan karena 
itu kalau agama dianggap sebagai aspek yang sangat 
fundamental dalam kebudayaan, tidak heran musik 
dan agama saling bersanding. Tapi jangan lupa, justru 
karena saling bersanding, ia justru saling bersaing. 
Jadi bisa saling menopang tapi pada saat yang sama 
bisa saling bertengkar. Kenapa misalnya Islam kelom-
pok tertentu sangat anti terhadap musik? Itu karena 
persepsi mereka tadi itu, karena musik merupakan 
produk duniawi, yang berpotensi untuk merendahkan 
derajat manusia dan Tuhan, karena itu harus dijauhi. 
Konon, ketika Taliban itu baru naik tahta, menurut 
Lemonde, orang-orang Afghanistan yang mempunyai 
burung kicau diminta melepaskannya, karena men-
dengarkan suara kicauan burung itu dianggap musikal 
dan itu haram.

Tapi di sisi lain, dalam budaya tassawuf, berbagai 
macam ekspresi musikal masih dipakai. Karena musik 
adalah sarana untuk mengungkapkan dan mengalami 
sesuatu yang batin. Seperti tadi mas Noe bilang, saat 
patah hati mendengarkan musik tertentu, kemudian 
ada suasana batin yang tersalurkan dan kemudian 
relief. Jadi, ini yang membuat musik sangat penting 
dalam tradisi-tradisi mistik. 

Jika kita membaca literatur tentang Rumi, kita bisa 
melihat gimana musik dan tari dialami sebagai cara 
untuk mengalami sesuatu yang spiritual, yang makin 
tinggi, makin lama, makin jauh. Ini menarik, karena 
kalau kita sejajarkan dengan musik modern. Para pa-
kar modern menanyakan bagaimana musik rock bisa 
menimbulkan ecstasy? Karena ketika alat musik gitar 
dengan gelombang tertentu dapat mempengaruhi 
sistem pemikiran manusia. Kala mendengarkan 
musik, orang mengalami emotional hearing (bukan 
cognitive hearing), sehingga syaraf kognitifnya akan 
tertutup sementara dan efeknya mirip dengan orang 
yang mengkonsumsi obat-obat narkotika. Dengan 
kondisi kognitif tertutup ini, emosinya akan naik. 
Kemudian dalam ritme tertentu, orang bisa men-
galami ekstasi. Kita melupakan pertengkaran dengan 

orang terdekat, rutinitas kerja, kebosanan di sekitar 
kita, sehingga kita larut dalam irama, dalam musik. 
Yang menarik, ketika orang mendengarkan musik, dia 
akan disconnect dengan waktu reguler biologis kita 
sehari-hari dan larut dalam waktu psikologis yang ter-
cipta di dalam musik. Tentu kalau kita mendengarkan 
secara intensif. 

Ini kan persis dengan orang sembahyang. Orang 
sembahyang kan asumsinya disconnected dari rutini-
tas sehari-hari, kita menyatu dengan yang hakiki, dan 
kemudian mengalami yang rohani. Musik itu persis 
seperti itu. Musik rock itu seperti itu, dan musik lain 
pun kalau dialami secara benar, akan seperti itu. 
Inilah kenapa musik-musik modern mengambil alih 
fungsi sosial agama dalam masyarakat sekuler. Jadi 
anak muda di Eropa ketika menonton konser rock, 
sama seperti orang-orang tua mereka pergi ke gereja, 
kita pergi ke masjid, dan sembahyang dan berdoa. 
Dengan menonton konser, mereka akan bisa melar-
utkan diri di dalam pengalaman rohani; rohani tidak 
selamanya berhubungan dengan Tuhan; pengalaman 
batin mungkin lebih netral ... mengalami pengalaman  
batin yang intensif sehingga ketika ia di situ, secara 
psikologis, dia akan refresh. Orang yang sembahyang 
kan kalau ‘benar’ seperti jadi fresh. 

Inilah yang membuat banyak kelompok-kelompok 
organized religion, mengadopsi bentuk-bentuk musik 
yang mereka anggap bisa connect dengan suasa-
na batin anak-anak muda. Black church misalnya, 
menggunakan apa yang disebut sebagai gospel rock 
music. Jadi musik rap tapi dengan pesan-pesan dari 
Kitab Perjanjian Baru yang sangat kentara. Anak 
muda kemudian bisa connect dengan itu. Tapi ketika 
rap dimasukkan, anak muda kulit hitam banyak yang 
jadi aktif di gereja. Selain itu ada juga Christian rock, 
yang dipakai oleh kalangan anak muda kulit putih. Di 
sini, musik jadi sama seperti bahasa, meskipun dia 
universal (dalam pengertian semua orang membutuh-
kan itu), tetapi setiap kelompok sosial memiliki jenis 
musiknya sendiri-sendiri. Sama seperti setiap kelom-
pok sosial mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Ada 
dinamika, pergeseran, saling pengaruh, dan seterusn-
ya. Nah, ini saya kira menarik untuk dikaitkan dengan 
apa yang sedang kita temui di Indonesia: musik religi. 
Apakah itu istilah yang benar atau nggak, anda sendi-
ri yang bisa menentukan. ... 

Di dalam masyarakat sekuler, banyak event-event 
penting: kelahiran, pernikahan, kematian, dll yang 
diiringi oleh musik sekuler (non agamis). Sebagai 
contoh, ketika Lady Diana meninggal, Elton John 
yang memainkan lagu utamanya, yakni “Candle in the 
Wind”. Semua orang mengikutinya dengan penuh 
hikmat. Kalau kita mengikuti upacara pemakaman 
tokoh-tokoh dunia, kebanyakan musiknya musik seku-
ler. Hal ini diprotes oleh Gereja. Tapi itu tadi, musik 
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diperdengarkan pada mereka yang datang. Yang 
datang ini hanya mampu atau bisa mengalami suasa-
na batin atau dalam hal ini duka, karena koneksi mer-
eka lebih banyak dengan musik-musik sekuler. Kalau 
kemudian yang dipilih adalah musik Gregorian, yang 
sudah sangat kuno, orang akan sangat disconnected 
dan tidak bisa hikmat dengan situasi itu. Contoh lain, 
waktu anak saya dulu lahir dengan Caesar, dokternya 
membedah sambil dengarkan musik rock.

Sekali lagi, dalam masyarakat sekuler, banyak event 
yang dulu dianggap sangat sakral dan harus ada 
simbol-simbol keagamaan yang hadir, sekarang ini 
makin banyak diganti oleh simbol-simbol yang sangat 
profound seperti musik (country, rock, dll). Ini semua 
dengan alasan tadi, orang yang menjadi pelakunya 
hanya bisa menghubungkan diri, mengalami kembali 
suasana batin yang dibayangkan itu dengan produk 
kultural semacam itu.

Yang berlaku di Indonesia, kompetisi luar biasa antara 
Habib Syekh, dangdut Islami, adalah isyarat betapa 
di Indonesia agama sangat sentral, dan musik sangat 
sentral. Saya melihat kalau Ramadhan begini, semua 
TV, radio, mobil, memutar lagu-lagu yang terdengar 
Islami, sebetulnya bukan pertama-tama itu terkait 
dengan religiusitas, tapi terkait dengan suasana 
kolektif masyarakat yang bersepakat pada waktu 
semacam ini untuk mengkonsumsi simbol-simbol 
tertentu yang menurut mereka fit dengan keadaan. 

Satu hal lain yang ingin saya tekankan: tradisi Dao-
ism di Cina yang paling fundamental adalah kembali 
ke nature. Jadi, musik yang paling bermakna adalah 
musik yang bersifat natural. Kalaupun ada instrumen, 
itu adalah instrumen yang sangat minimal. Daoism 
kan ditopang pemahaman tentang keseimbangan yin/
yang. Semesta ini terdiri dari dua kekuatan, yang satu 
positif, yang bukan hanya positif tapi menjadi posi-
tif karena satunya negatif. Makna itu hanya muncul 
kalau ada bunyi yang ditopang oleh keheningan. Oleh 
karena itu, musik yang mendekatkan pada suasana 
batin, mendorong orang untuk dekat dengan alam, 
adalah musik yang sangat minimalis. Bunyi seperti 
gentanya orang Buddhis Tibet itu adalah satu contoh.

POINTERS DARI RS
Dari Noe
- Pemahaman tentang fakta dan kebenaran sehubun-
gan musik
- Musik religi sebagai gimmick
- Persepsi musik terhadap religi ditangkap sebagai 
kebenaran, bukan fakta

Dari Ahmad Munjid
- Manusia sebagai musical animal
- Musik sebagai pengalaman batin, bukan sekadar 
pengalaman lisan/bahasa, 

- Bagaimana posisi musik sekarang yang bisa juga 
dialami secara rohani

SESI TANGGAPAN

MARKUS
Untuk N: bagaimana musik dan agama itu sama-sa-
ma saintifik. Bagaimana kemudian ketika melihat 
gambar ini, sebuah KKR, bagaimana mereka merasa 
kehadiran roh kudus itu seperti apa? Hal yang sama 
ditemui di Islam, ketika pujian-pujian dilakukan, ban-
yak yang kemudian merasa kehadiran (bahkan) nabi 
Muhammad. Bagaimana mengilmiahkan itu; musik 
sebagai bagian dari hal itu? Bagaimana menjelaskan 
secara saintifik kejadian-kejadian dengan musik se-
bagai instrumen di sini?

Untuk AM: kalau dibandingkan di Kristen kontempo-
rer atau Islam di Indonesia, karena musik dan agama 
berdekatan, kadang mereka berkelahi. Kalau kita lihat 
fenomena itu di Indonesia sekarang, kelompok karis-
matik yang semakin besar. Kelompok karismatik ini 
menggunakan musik dengan cara-cara yang berbeda 
dengan yang lama. Mereka memakai lagu-lagu yang 
lebih populer untuk menggaet umat. Kalau di Islam, 
lebih dekat dengan kalangan yang tradisionalis. Kena-
pa demikian?

ISTY
Mungkin ada kemiripan dengan latar belakang mas 
Munjid, tapi tidak terlalu. Keluarga saya awalnya 
abangan, tapi kemudian semakin mendekat pada ag-
ama, menjadi pengurus Muhammadiyah. Saya besar 
di pesantren NU. Jadi saya juga mengalami bagaima-
na musik diharamkan. 

Saya semacam mau memberi testimoni saja. Kalau 
musik kemudian diperluas tidak hanya sebagai nada, 
tapi sebagai detak jantung juga. Jadi ingat status fb 
teman. Dia gelisah, mulai terjadi penyeragaman, di 
waktu mendekati ashar, selalu terdengar suara anak 
kecil “assalamualaikum…”; nadanya selalu seragam. 
Kalau memang ini adalah media untuk mendekatkan 
agama ke kerohanian, saya nggak tahu, apakah dalam 
konteks ahli musik, apakah ini menjadi efektif? Atau 
ini hanya menjadi sebuah ritual, menjadi sesuatu 
yang ‘sambil lalu’?

Saya ingat ada lagu dari kelompok musik religi yang 
sangat terkenal waktu saya SD. Di lagu itu cerita bah-
wa di tahun 2000 akan ada robotisasi atau moderni-
sasi. Saya takut membayangkan kalau semua menjadi 
robot. Kalau musik kemudian dipakai untuk melupa-
kan hal yang sifatnya duniawi, saya justru jadi me-
mikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini jadi gagal 
menurut saya. Meskipun di dalam lagu itu ada lirik, 
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“Ayo siapkan dirimu.” Jawabannya apa? “Siap ilmu, 
siap iman.” Nah ini kan kemudian yang menjadi kalau 
ditelusuri, ilmu dan iman seperti apa dulu?, itu saja.

N :: MARKUS
Mungkin saya harus ngasih latar belakang dan per-
spektifnya dulu. Sekarang, itu kan semua informasi 
yang kita tangkap secara indera. Kalau mata, yang 
kita tangkap dua dimensi, sebenarnya ini cuma gam-
bar dua dimensi, tapi ada tambahan bayangan, titik 
hilang, dan seterusnya, sehingga tampaknya seperti 
tiga dimensi. Di mata, di informasi 25 per detik, kita 
sudah tertipu, kita melihatnya halus. Makanya di film 
ada 25 fps (frame per second), kalau di bawah itu, 
frame kelihatan patah-patah. Kita bandingkan dengan 
telinga. Telinga itu informasinya tiga dimensi, tidak 
hanya dua dimensi. Kita dengar ada suara datang 
lewat rumah yang besar, atau lewat kaleng kecil, 
speaker kecil. Jadi informasi datang lewat mana itu 
juga kita dengar lewat telinga. Jadi tingkat informa-
sinya lebih tinggi daripada mata. Dan ketelitian itu 
tadi, kalau kuantitas CD itu, dia butuh 44.100 infor-
masi per detik. Bandingkan, mata hanya 25, telinga 
44.100 informasi per detik. Jadi perbedaannya sangat 
banyak. Kompleksitas suara yang mempengaruhi kita 
itu sangat banyak.

Saya pernah menulis di Rolling Stone, musik itu bu-
kan seni, musik itu sains. Benar bahwa musik itu ada 
titik personal, mengenai bagaimana kita mendekati 
dan menerima musik itu enak atau tidak. Tapi ada 
rumus dasar, bagaimana manusia menikmati musik 
itu; ini bakal laku atau tidak. Ada kok, software-nya 
di web yang bisa mengkalkulasi lagu populer mana 
yang akan laku. Salah satu contohnya adalah Norah 
Jones. Musiknya tidak cocok dengan zamannya, tapi 
di software itu, dia dekat dengan Van Halen. Makan-
ya itu dia dikeluarkan, dan ternyata memang laku 
keras. Nah, ini kalau kita mikirnya sederhana, tidak 
masuk akal kalau Norah Jones dekat dengan Van Ha-
len. Nah, karena menghitungnya tidak sesederhana 
itu. Menghitungnya dengan pertimbangan accoustic 
signature, efek gabungan suara, heterodyning, rise-
and-fall, peak-and-value, rate, dan segala macam lah. 
Tapi saya ingin ngomong dari perspektif manusia, 
karena tadi masnya tanya tentang bagaimana ini bisa 
membantu pengalaman spiritual.

Yang saya tulis di Rolling Stone, ini yang saya sebut 
sebagai load pemahaman manusia atas musiknya. 
Kalau kita mendengarkan musik, pasti ada load-
nya. Kalau musik terlalu rumit, kita tidak bisa masuk 
untuk memahaminya. Kalau terlalu repetitif, masuk 
gampang tapi keluar juga gampang, karena sangat 
membosankan. Rumusnya sama seperti bikin game, 
game yang bagus itu easy to learn, hard to master. 
Jadi, persepsinya seberapa? Load-nya seberapa? 
Karena kalau kita sudah mendengarkan sesuatu, dia 

akan ngeload-nya semakin rendah ini. Misalnya ada 
drum, masuk ke bar ke-40, kita sudah secara kognitif 
tidak mendengarkan drum, dia sudah masuk layer 
kedua. Kita mencari sesuatu yang baru dalam musik 
itu. Dia butuh kejutan baru untuk menjadi perhatian 
lagi. Nah, itu John Bonhaim itu paling ampuh urusan 
itu. Bagaimana ia memberi bassline, persepsi drumn-
ya. Tiba-tiba masuknya di sini. Endingnya nggak pakai 
cymbal, snare nya tiba-tiba gini. Tapi enak masuknya, 
tidak melewati threshold load itu tadi. Karena kalau 
melewati threshold tersebut, orang bosan.

Nah, musik repetitive biasanya digunakan untuk 
urusan spiritual. Kenapa? Karena dia butuh repetisi 
dan resonansi. Resonansinya panjang. Otak lama-la-
ma bosan. Kalau mau cari kenikmatan kognitifnya, 
itu membosankan. Tapi karena ada resonansi dan 
repetisi, kita lama-lama terbawa dan terhanyut pada 
musik tersebut. Trik ini dipakai dalam musik EDM, 
Anda sadar atau tidak sadar. Musik modern yang 
ajeb-ajeb itu. Lihatlah bass-nya, rhythm dasarnya. Itu 
loop sempurna yang diulang terus, tidak mungkin ada 
take sepanjang itu. Kita melihat bagaimana fitur loop 
sangat dinaikkan dalam dunia musik, karena fitur loop 
itu gampang menyeret orang. Konsep yang sama 
inilah yang dibawa untuk mengantar dalam spiritual. 

Hal ini yang kemudian membuat musik dikira mem-
bahayakan oleh beberapa agama. Kan sholat memba-
wa kamu pada suasana hening dan terhanyut. Kalau 
musik, juga gitu. Bedanya, kalau sholat, kamu dibawa 
ke arah tertentu: Tuhan, pengampunan, dan segala 
macem. Kalau musik tidak, kecuali secara kognitif kita 
masukkan. Satu lagi yang membuat musik nampak 
berbahaya bagi agama. Karena di industri modern 
kita, untuk populer ada rumus sederhana, kalau kamu 
menabrak tabu, kamu bakal booming. Tapi efeknya 
adalah ketika tabu tersebut ditabrak, beberapa waktu 
kemudian, itu tidak menjadi tabu lagi. Dia butuh tabu 
lain untuk ditabrak lagi. Hal ini akan sangat mem-
bahayakan society, kecuali kalau society itu cepat 
kedewasaan dirinya dan menemukan dirinya sehing-
ga tidak terseret tabu-tabu tadi.

Itu sedikit overview aja ya, untuk mengetahui efek 
musik dan suara di tubuh, itu sangat rumit dan 
menyenangkan. Ada kok mas, frekuensi tertentu 
yang tabrakan dan membikin pori-pori terbuka nanti. 
Kita ada suara thek di kiri, kok kita tahu itu di kiri? 
Anda nyadar nggak prosesnya? Karena masuk kuping 
kiri seberapa milisecond lebih cepet daripada kuping 
kanan. Misalnya, anda coba perhatikan mixing dari 
tahun 1950an sampai sekarang, bagaimana seka-
rang ini tambah bright musiknya, dan dinamiknya 
juga kompresinya semakin besar, ada loudness war. 
Ini baru dipecahkan karena ada otoritas naman-
ya iTunes, dan EUB apa ya, European Consortium 
tentang musik. Mereka bikin standar, jangan sampai 

[ 7 ]



dikompres lebih banyak. Itu nanti, ada loudness war 
yang menghilangkan rasa dan efek dari musik itu 
sendiri. Nah, mungkin jawaban itu bisa jadi peman-
tik, untuk musik iki dilihat dari sudut pandang nada, 
dari sudut pandang spektrum suara dan seterusnya 
sangat menarik efeknya di manusia. Sangat menarik 
efeknya di jangankan manusia; ada video Youtube 
yang menunjukkan permukaan air ditembak frekuen-
si suara tertentu dan membuat efek yang berbeda. 
Efeknya tidak hanya psikologis tapi fisik juga sebe-
narnya, cuman kita belum sadar seberapa dalam 
efeknya karena rumitnya informasi tiga dimensi yang 
disebut suara. 

AM :: MARKUS
Nek musik teknis aku blas gak nambah. Tapi mere-
spon pertanyaannya Markus... Agama itu akan efektif 
kalau dia dialami secara ketubuhan. Agama yang 
dialami secara awang-awang itu nggak akan efektif. 
Semua agama akan efektif kalau ditubuhkan, diala-
mi secara fisik, dalam bentuk pakaian, dan lainnya, 
secara fisikal. Dia kemudian diartikan secara ketubu-
han. Mendengarkan orang membacakan kitab suci, 
berpuasa, dll, itulah cara mengalami agama secara 
ketubuhan. Dan dia menjadi efektif kalau demikian.

Terkait dengan kenapa kelompok agama tertentu leb-
ih reseptif terhadap musik... Tradisi Kristen itu cukup 
reseptif terhadap musik, sementara tradisi Islam 
tidak terlalu reseptif. Tapi ada dua hal yang perlu kita 
perhatikan. Di dalam tradisi Islam, kelompok puritan 
atau reformis, lebih sering menempatkan agama se-
bagai sumber informasi. Teks sebagai sesuatu yang 
informatif. Makanya orang Islam kota harus den-
gan terjemahan, harus tahu maksudnya apa. Orang 
kampung nggak perlu. Karena baca sendiri sudah 
menjadi bagian dari ibadah. Jadi nggak tahu artinya 
ya nggak apa-apa. Kalau pengen tahu, tinggal tanya 
kyainya saja. Nah, music itu bagian dari performative. 
Jadi, sampai tingkat tertentu kenapa di tradisi Islam 
tradisional, itu kenapa Sunan Kalijaga yang dari Islam 
tradisional menggunakan gamelan untuk mengala-
mi suasana batin yang dalam, sekaligus memanggil 
orang untuk bergabung. Orang Jawa yang betul-bet-
ul masih Jawa, kalau Sekaten, kalau gamelan Kyai 
Guntur Madu dikeluarkan, harus keluar dan men-
dengarkan meskipun sebentar. Karena getaran Kyai 
Guntur Madu akan menimbulkan resonansi terhadap 
batin orang Jawa, dan akan berpengaruh kepada 
kehidupannya dia selama satu tahun ke depan.

Jadi, sejak awal, Islam tradisional itu memang sangat 
reseptif dengan itu, karena agama dan teks-teks 
dalam agama itu ditempatkan sebagai bagian dari 
performance, performative. Jadi tidak heran, kalau 
di kampung, orang bisa baca Qur’an tanpa mema-
haminya. Sementara itu orang modern bacanya grotal 
gratul tapi bisa ceramah, soalnya tahu informasinya. 

Hal ini karena bagi mereka, agama bersifat informa-
tif, sistem pengetahuan/informasi untuk disebarkan. 
Nah, ini bisa jadi perdebatan yang bisa dilanjutkan.

Dalam konteksi ini, gimana musik bisa dipakai untuk 
mengajak orang dan membuat orang mengalami 
suasana batin secara lebih dalam. Saya hanya bisa 
memberi informasi secara general, bahwa jenis-jenis 
musik yang repetitif menjadi simbol yang menda-
lam di dalam tradisi masyarakat yang bersangkutan. 
Orang Hindu mendengar suara Ohm. Ohm itu kan 
bukan cuma suara, tapi simbol dari semesta. Ohm 
sebagai simbol, ketika diulang-ulang, karena maknan-
ya yang sangat mendalam, efeknya juga akan san-
gat mendalam bagi orang-orang yang meyakininya. 
Orang-orang pengikut Thoriqoh, dia dzikir makin lama 
makin keras, dengan kalimat yang sama. Efek batinn-
ya akan makin jauh makin dalam. Begitu juga pencin-
ta musik rock pun begitu. Makanya ada musik-musik 
yang sengaja dipakai untuk meningkatkan semangat, 
seperti musik genderang perang. Tapi bagaimana itu 
dipakai secara teknis saya kurang paham.

Jadi kenapa dalam tradisi Islam, kelompok tertentu 
lebih reseptif terhadap musik, karena Islam puritan 
itu kan semangatnya semangat membersihkan diri 
dari unsur kebudayaan. Musik itu ekspresi kebu-
dayaan dari tempat yang berbeda-beda. Sehingga 
dia lebih resisten terhadap musik dan hal-hal lain. 
Sementara itu, dalam Islam tradisional, bentuk for-
mal masih bisa ditransformasi. Bentuknya gamelan 
nggak papa, tapi kemudian maknanya diubah secara 
fundamental sehingga seperti wayang dan gamelan, 
esensinya tetap Islamic.

AM :: ISTY
Penyeragaman ini memang efek dari budaya massa. 
Budaya massa itu kan diversifikasi tapi juga unifor-
masi. Dengan uniformasi, cetak kaos yang langsung 
banyak jumlahnya keuntungan yang didapat akan 
lebih banyak. Tapi terjadi diversifikasi dengan per-
luasan pasar, dengan adanya keberagaman segmen 
yang akan ditembak di situ. Ini bisa ditarik ke fenom-
ena-fenomena keagamaan. Jenggotnya seragam, jil-
babnya seragam, bajunya seragam, dan macem-ma-
cem, karena produknya produk masal/produk pabrik. 
Tapi sekaligus di sana sini terus akan kita temui 
perbedaan-perbedaan. Karena dengan dilakukan di-
versifikasi itu, orang-orang yang mau jualan akan bisa 
melipatgandakan segmen pasar. 

Oke, jadi apakah musik Nasida Ria itu religius atau ti-
dak? Kita tidak bisa mengklaim apakah ia religius atau 
tidak. Karena religius itu kan ada definisinya sendi-
ri-sendiri. Dan asal kelompok yang mengkonsumsi itu 
mengatakan itu religius, ya legitimate untuk men-
yampaikan itu. Saya teringat, Bourdieu atau siapa itu 
mengatakan kalau makna kata bukan yang kita temui 
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di kamus, melainkan pada hubungan-hubungan sosial 
dan lokasi yang bersangkutan. Bagaimana kemudian 
satu lagu dianggap religius atau tidak, ya bergan-
tung pada konteks sosial di mana dia diciptakan dan 
dikonsumsi. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa 
lagu itu tidak religius karena religiusitas itu plural dan 
merupakan kesepakatan suatu kelompok tertentu 
pada masa tertentu. Karena kalau kita bilang itu 
nggak religius, standar kita kan standar kita sendiri; 
tidak harus orang setuju dengan kita. 

Saya punya cerita lucu di keluarga. Sejak kecil, anak-
anak saya saya didik untuk bilang i love you pada 
semua anggota keluarga. Tapi kan kadang mereka 
bertengkar, jadi kan susah untuk mengatakan itu; 
tapi itu tetap diucapkan cuman terdengar seperti 
‘i hate you’. Begitulah, makna kategori kata tidak 
pertama-tama kita temui di kamus, tapi di hubun-
gan-hubungan dan locus-locus sosial. Sama dengan 
religiusitas, spiritualitas, yang sakral, dll. Jadi, sepan-
jang Nasida Ria mengatakan itu religius, bisa saja, 
dan kita tidak punya hak untuk menghakimi.

RAFFI
Menurut saya, kalau ada orang yang marah dengan 
saya, itu juga terhitung musik; karena ada tensi tinggi 
dan rendahnya. Hehe.
Tadi kan mas Sabrang berbicara tentang repetisi. Pak 
Munjid berbicara tentang musik dan keheningan. Su-
ara yang akan kita tangkap ketika ditopang kehenin-
gan. Saya mencoba mengkorelasikan dengan sholat. 
Di mana dalam Islam, sholat itu kan repetisi. Ada 
subuh, dzuhur, dll. Di sini saya tidak mencoba men-
catat bahwa sholat itu khusyuk, tapi minimal sholat 
kita menjadi indah. Ada ketenangan di situ. Jika 
dikaitkan dengan musik, ini bagaimana? Karena kalau 
tadi, makna itu adalah ketika ada suara kemudian 
keheningan menjadi sebuah makna. Di dalam sholat 
suara itu mana? Ketika sholat itu adalah munfarid, 
bukan jamaah. Di mana letak suara dalam sholat itu 
sehingga sholat menjadi bermakna? Kemudian apa-
kah musik itu harus dengan suara? Ketika tidak ber-
suara, dan dia bisa melenggak-lenggokkan tubuhnya 
dan mendapatkan sebuah makna di situ, apakah itu 
bukan musik? Bagaimana dengan pantomim? Nah, 
makanya, di sini apakah limitasi pengetahuan kita saja 
yang tidak bisa mendengarkan suara di luar dimensi 
kita? Saya coba kaitkan dengan sholat tadi itu.

LONO
Saya mau tanya, untuk keduanya. Gimana menangga-
pi perkara bimusikalitas? Kita punya budaya, terbiasa 
dengan musikalitas yang macam-macam apakah 
kemudian bisa menjadi bireligiusitas?

N :: LONO
Bimusikalitas apakah dengan bireligiusitas itu tadi. 
Religiusitas itu sendiri harus jelas letaknya di mana. 

Kesadaran religiusitas. Ketika dia bisa menjadi bi-, 
karena dia belum sampai pada kesadaran religiusitas. 
Kesadaran atau kita sebut intelektual atau kita sebut 
mind, menurut saya ada petanya. Pertama-tama 
menurut saya ada mind atau kesadaran yang masih 
bersifat permukaan. Ini merupakan budak dari iden-
titas. Karena itulah ada bi-, dual-, dll. Identitas lahir 
selalu dari sesuatu yang lahir dari modal alam (latar 
belakang); yang akan punya budak yang namanya 
intelektualitas. Ketika kita sudah sampai melewati 
itu, dan bisa melangkah dari persoalan identitas, kita 
baru masuk pada kesadaran spiritualitas. Kesadaran 
spiritualitas tidak punya dualitas karena dia tidak 
mengandung identitas. Kesadaran spiritualitas adalah 
kesadaran yang hanya berada di bagian yang lebih 
luas, tidak ada dirinya, yang ada adalah yang Maha, 
sebagai bagian dari itu tadi. Dia sudah melewati 
yang sudah namanya identitas dan bakat alam itu 
tadi. Nah, kalau kita ngomong spiritualitas, tidak ada 
kesempatan identitas, dan yang lain. Kalau masih ada 
kosa kata itu, berarti dia masih belum ada pada batas 
religiusitas, tapi baru pakai topeng yang namanya 
religiusitas. 

N :: RAFFI
Apa musik harus ada suara? Ya kosakata musik ya 
suara itu tadi e. Tapi ada dua sudut pandang tentang 
suara. Ada yang mendengarkan, ada yang memper-
dengarkan. Ketika sholat, apakah kamu memperden-
garkan atau mendengarkan? Pertanyaannya kan itu. 
Ada yang menyebut bahwa alam semesta berbunyi 
hu, ohm, dll. Keheningan bisa membawa kita men-
dengarkan sesuatu. Kadang-kadang kita lupa bahwa 
lupa bahwa telinga adalah alat bantu untuk menden-
garkannya, bukan yang membuat kita bisa menden-
garkan. Coba kalau kita tidak mendengarkan dengan 
alat bantu itu, apa yang kita dengarkan? Bagaimana 
kita mencoba melepas dari itu? mendengar tanpa alat 
bantu pendengaran?

AM :: LONO
Identitas itu kan selalu berlapis. Saya kan bukan 
hanya orang Jawa saja, bukan orang Islam saja, dll. 
Tapi lapis-lapis ini bisa lebih menonjol bagian-bagian 
mananya pada waktu tertentu. Nah, bimusikalitas. 
Kalau dalam religious studies, orang baru bisa relijius 
ketika dia inter-religius, artinya ketika ia tidak hanya 
tahu agamanya saja. Kategori itu baru kita mengerti 
dalam relasi dengan kategori-kategori lain. Bimusi-
kalitas, saya pikir ada relasinya dengan bilingual, 
orang yang besar dalam tradisi musik tertentu, native 
musikalitasnya ya tradisi itu. Tapi pengertian dia ten-
tang tradisi musikalitas lain, akan memperkaya dan 
mencerahkan. Seperti semisal saya sendiri berbaha-
sa Jawa, saya bisa lebih memahami. Bimusikalitas, 
bisa semakin paham yang lain-lain ketika memahami 
musik lainnya.
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