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Abstrak 

Kebudayan merupakan hasil karya cipta, karsa dan karya manusia yang sudah dibawa sejak 
lahir. Salah satu dari aspek kebudayaan adalah sastra. Dalam sastra terdiri dari dua jenis, yakni 
sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra (tradisi) lisan sudah ada sejak jaman dahulu hingga saat ini. 
Kebertahanan tradisi lisan dapat bertahan jika tradisi lisan tersebut di turunkan dari waktu ke 
waktu dan dari satu generasi ke generasi lainnya yang lebih muda. Salah satu bentuk dari tradisi 
lisan tersebut adalah Beluk. Keberadaan Beluk di beberapa daerah sudah mulai ditinggalkan oleh 
masyarakat sehingga diperlukan pendokumentasian mengenai tradisi lisan tersebut guna 
mempertahankannya dan juga ada yang bertahan sampai saat ini. Perkembangan Beluk ini tidak 
hanya ada di Kabupaten Sukabumi tetapi ada di daerah lain, di antaranya di Provinis Banten dan 
Banjaran Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan tradisi ini masih bertahan sampai sekarang 
sementara beluk yang ada di Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi sudah mulai ditinggalkan 
oleh masyarakatnya. Dengan melihat kondisi tersebut, dalam penelitian ini diharapkan bahwa 
keberadaan Beluk yang ada di Kabupaten Sukabumi sebagai tradisi lisan dapat bertahan dan 
berkembang di masa sekarang dan masa yang akan datang dengan menunjukkan ciri kesundaan. 
Beluk pada masa lalu sebagai media komunikasi dan sarana untuk mempererat tali silaturahmi 
di antara saudara, masyarakat bahka masyarakat yang jauh dari lingkungan di mana ketika Beluk 
dipentas. Dalam tradisi Beluk di mana yang dibacakan naskah yang berupa wawacan di 
dalamnya mengandung nilai-nilai sosial, etika, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat 
yang tentu saja jika secara sadar dipelajari dapat digunakan pada masa sekarang. Selain dari 
nilai yang ada di dalamnya tetapi juga turut serta melestarikan budaya lokal yang merupakan 
akar dari budaya nasional. 

Kata Kunci: Tradisi Beluk, komunikasi, interaksi, silaturahmi.  
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan karsa manusia. Manusia dapat 
melakukan aktivitas budaya karena manusia memiliki akal dan pikiran. Melalui akal dan 
pikirannya manusia dapat menciptakan dan melahirkan suatu kreasi atau budaya, baik 
yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kreasi atau budaya manusia yang tidak tertulis 
itu melahirkan suatu tradisi yang dikenal dengan nama tradisi lisan. Tradisi lisan 
merupakan salah satu jenis sastra yang berkembang di masyarakat sejak jaman dulu. 
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Masyarakat yang menciptakannya tidak diketahui tetapi masyarakat yang lain tidak ada 
yang mengkalaim bahwa itu adalah karya seseorang.  

Tradisi lisan ini dapat hilang begitu saja, jika tidak dipelihara dan diturunkan 
dari generasi ke generasi yang lebih muda. Tetapi, jika tradisi lisan ini dipelihara dan 
diturunkan kepada generasi berikutnya, maka tradisi lisan ini akan bertahan dan bahkan 
terus berkembang serta akan mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan 
teknologi dan informasi. 

Permasalahan yang dihadapi dalam tradisi lisan yakni dengan datangnya 
pengaruh dari luar yang akan merusak dan bahkan memusnahkan sistem tradisi lisan itu 
sendiri. Maka dengan itu tradisi lisan harus memiliki ketahanan. Tradisi lisan yang 
berperan dalam ketahanan budaya adalah tradisi lisan yang memiliki ketahanan. Untuk 
itu tradisi lisan memerlukan topangan dari unsur-unsur lain dalam keseluruhan hidup 
budaya (Rusyana, 2006 : 1). 

Tradisi lisan atau lebih dikenal dengan sebutan folklor yang merupakan dari 
cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Keberadaan folklor di Indonesia sangat 
penting karena merupakan bagian dari khasanah kebudayaan bangsa Indonesia. Kata 
folklor berasal dari bahasa Inggris Folklore, yang terdiri dari kata folk dan lore. 

Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan 
kebudayaan sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Ciri pengenal tersebut 
antara lain; warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, bahasa, taraf pendidikan, dan 
agama, yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan di antara kelompok 
masyarakat tersebut. Namun dari semua aspek tersebut, bagian yang terpenting adalah 
memiliki satu tradisi, yakni satu kebudayaan yang telah diwariskan secara turun 
temurun kepada generasi berikutnya yang lebih muda, yang dapat mereka akui sebagai 
milik bersama. Di samping itu, yang paling penting ialah mereka sadar akan identitas 
kelompok mereka sendiri (Dundes, 1965 : 2). Sedangkan lore ialah tradisi folk 
(masyarakat), yaitu sebagian kebudayaanya, yang diwariskan turun-temurun secara lisan 
atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu 
pengingat atau mnemonic device (Danandjaja, 1994 : 2). 

Berdasarkan uraian dari kata folk dan lore secara etimologi maka dapat 
disimpulkan bahwa definisi dari folklore menurut Danandjaja adalah sebagian 
kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara 
kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam 
bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat 
mnemonic device (1994 : 2).  

Menurut Rusyana (2006;...) dalam makalahnya bahwa tradisi lisan dapat 
diperinci sebagai berikut: (1) Sastra, meliputi: dongeng, cerita pantun, babad, hikayat, 
mantra, sisindiran, pupujian, kakawihan, sawer, paribasa, canadran, tatarucingan; (2) 
Teknologi tradisional, meliputi: peralatan produktif, peralatan upacara, alat bunyi-
bunyian, senjata tradisional, wadah, pakaian dan tekstil, anyaman, bangunan pemu-
kiman, alat transportasi, makanan dan minuman; (3) Pengetahuan folk, terdiri dari: 
lingkungan alam, alam flora, tanaman berkhasiat, alam fauna, zat dan bahan mentah, 
tubuh manusia, sifat manusia, [ilmu filsafat, ruang waktu dan angka (ilmu patangan)]; 
(4) Peristiwa dalam kehidupan beragama, yaitu tradisi yang menyertai peristiwa 
keagamaan pada setiap bulan Hijrah; (5) Kesenian, terdiri dari: patung – relief – ukir – 
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sungging – lukis – gambar, tenun, rias, vokal, tari, pencak silat, karawitan, longser – 
lenong – banjet – sandiwara. 

Dari kelima bidang folklor yang dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik pada 
bidang kesenian yakni tradisi (kesenian) Beluk sebagai kesenian vokal di mana pada 
masa lalu sangat berperan sekali dalam kehidupan masyarakat.  

Secara etimlogi bahwa Beluk berasal dari kata Celuk yang artinya memanggil. 
Dengan malihat asal kata bahwa Beluk merupakan sarana untuk mengumpulkan 
masyarakat dalam perayaan-perayaan dan juga merupakan petanda bahwa ada suatu 
acara di tempat di mana Beluk dibacakan. Danadibrata (2006: 83) mendefinisikan 
bahwa: 

Beluk Nembangkeun pupuh make lagu buhun sorana ditarikkeun sarta dikelewung-
keun petembalan; nu sok mawakeunna lalaki; urang Sunda geus kasohor 
karukunanana dina lamun tatanggana aya nu orokan lilana noron 40 peuting 
waktuna ti bada Isa nepi ka Subuh sok dipangbelukkeun teu karana diburuhan. 

Maksud dari pernyataan dari Danadibrata tersebut bahwa Beluk adalah 
mendendangkan syair dengan menggunakan madia pupuh dengan suara yang sangat 
lantang dibacakan saling menimpali/berbalasan, yang membacakannya hany laki-laki. 
Orang Sunda sudah terkenal denga kerukunannya sehingga ketika tetangganya 
melahirkan maka selama 40 hari berturut-turut dibacakan Beluk dengan tidak 
mengharapkan imbalan. 

Beluk asal katanya dari celuk. Danadibrata (2006: 137) mendefinisikan Celuk : 

”Kecap pagawean nyebut ngaran jelemaku sora tarik pisan, maksudna supaya 
nyampeurkeun, nyelukan nu keur macul di sawah supaya hancana ditunda heula, 
sabab kadaharaan geus sadia di saung”. 

Maksud dari definisi celuk tersebut adalah kata pekerjaan yang menyebutkan 
nama orang dengan suara keras dan lantang, maksudnya agar orang tersebut 
menghampirinya, memanggil yang sedang mencangkul sawah agar ditunda terlebih 
dahulu karena makan sudah tersedia. 

Dalam tradisi Beluk menurut Rosidi (2010: 15) yang dibacakannya adalah 
wawacan, dibacakan dalam kumpulan seperti halnya di rumah yang sedang 
melaksanakan syukuran setelah melahirkan. Orang yang membaca buku atau naskahnya 
dilisankan yang dibacakannya setiap bait-bait seolah-olah terdengan secara perlahan 
tetapi semakin malam semakin terasa melengking terdengar oleh para hadirin yang 
mendengarkannya.  

Kesenian Beluk populer di pedesaan, pada saat belum ada radio dan televisi 
karena pada saat itu media hiburan belum begitu banyak, baru ada pada kalangan 
tertentu saja dan tidak semua masyarakat dapat ikut menikmatinya sedangkan Beluk 
bisa didengarkan oleh setiap masyarakat tanpa ada perbedaan setatus sosial. Pada saat 
sekarang, kemjuan teknologi sudah berkembangan sekali dan banyak yang bisa ditonton 
atau menemani ketika tidak dapat tidur.  

Dalam tradisi Beluk yang dibacakan adalah wawacan yang isinya berupa 
rangkaian cerita kesejarahan, kehidupan, nilai moral dan lain sebagainya yang dibentuk 
dalam rangakian pupuh. Wawacan merupakan salah satu bentuk dari isi naskah yang 
fungsinya untuk dibacakan. Wawacan berasal dari kata waca atau baca, yang dalam 
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bahasa Sunda fonem /b/ sering berubah menjadi fonem /w/ atau sebaliknya. Kata waca 
mengalami proses reduplikasi dengan akhiran (-an) menjadi wawacan. Kata wawacaan 
seterusnya mengalami lagi proses persandian dan menjadi wawacan. Jadi dengan 
demikian arti wawacan tidak jauh berbeda dari kata babacaan atau sesuatu yang 
dibacakan (Rosidi, 1966: 11). 

Menurut Rosidi, wawacan adalah hikayat yang ditulis dalam bentuk dangding 
(1966; 6). Sebutan wawacan ini berasal dari kebiasaan membaca (mamaca) pada zaman 
dahulu, biasanya jika ada orang yang membaca wawacan maka orang itu akan 
dikelilingi oleh orang-orang yang mendengarkannya. Yang membaca wawacan 
biasanya ditemani oleh orang yang mendendangkan teks-teks yang dibaca tadi. Yang 
membaca dan mendendangkan biasanya bergiliran, cara membaca itu disebut mamaca. 
Selanjutnya Ajip mengatakan bahwa wawacan berasal dari kata wawacaan atau 
pabacaan yaitu apa-apa yang dibaca pada waktu mamaca (1966: 15). 

Rusyana (1984: 111) menyatakan, wawacan itu adalah cerita panjang yang 
dibuat dengan memakai aturan pupuh, terdiri atas banyak bagian dalam jalan ceritanya, 
begitu pula dengan tokoh dan tempat yang banyak sekali, serta zaman yang diceritakan 
pun lama. Yus pun menambahkan bahwa dalam wawacan sering terjadi hal-hal yang 
tidak logis seperti adanya para tokoh yang sakti. 

Melihat kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wawacan atau 
hikayat, karangan atau cerita yang panjang yang ditulis dalam bentuk dangding (dalam 
bentuk pupuh) dan mengandung satu tema. Cerita yang disajikan biasanya panjang 
sebab disusun oleh jalan cerita yang memiliki banyak bagian, pelaku yang banyak serta 
tempat kejadian yang banyak pula, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. 
Wawacan ditulis dengan rangkaian pupuh. 

Sopandi menjelaskan bahwa: Pupuh adalah pola penyusunan syair atau rumpaka. 
Pengertian ini berlandaskan fungsi dari pupuh, yaitu sebagai sumber pola untuk 
membuat rumpaka yang akan digunakan sebagai sarana penyajian tembang (2001: 13-
14). 

Perkembangannya seni Beluk semakin dibenahi dan diatur menjadi cerita 
bersambung sesuai dengan aliran pupuh yang ditembangkan seperti: Kinanti, 
Asmarandana, Sinom, Pangkur, dan Durma. Setiap pupuh mempunyai watak atau 
karakter sendiri-sendiri, misalnya Kinanti menggambarkan seseorang yang menanti 
(biasanya menanti kekasih), Asmarandana menggambarkan penuh birahi atau nasehat 
(pepeling), Sinom juga menggambarkan hati sedih dan nasehat, Pangkur menggam-
barkan keadaan marah, sedangkan Durma menggambarkan perasaan marah atau 
semangat. Adapun alat yang dipergunakan dalam Beluk adalah Wawacan yaitu cerita 
yang ditulis menurut aturan pupuh, sehingga dapat ditembangkan (Syarifah, tt.: 6) 

Tradisi Beluk pada masa lalu digunakan sebagai media komunikasi dan interaksi 
antar masyarakat baik dari satu dusun maupun dari dusun yang lainnya. jadi 
berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik terhadap tradisi Beluk yang ada di 
Jampang Kulon. Tradisi Beluk ini merupakan salah satu jenis kebudyaan yang ada di 
Jampang Kulon yang perlu dirawat dan dilestarikan keberadaannya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:1) Memahami Beluk sebagai 
salah satu warisan budaya bangsa yang berbentuk lisan; 2)Menjaga dan melestarikan 
hasil budaya jaman dulu yang merupakan kekayaan bangsa yang bisa bertahan di 
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masyarakat; 3)Membuka pemikiran, gagasan, dan kepercayaan masyarakat masa lalu 
melalui tradisi lisan (folklore) dengan memberikan gambaran nilai-nilai sosial yang ada 
masyarakat yang dapat dimanfaat dalam kehidupan baik masa lalu, sekarang dan masa 
yang akan datang; 4)Menyelamatkan tradisi lisan yang merupakan identitas bangsa 
khususnya wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang memiliki nilai budaya 
yang sangat tinggi. Penggalian nilai-nilai kehidupan ini untuk menghindari punahnya 
tradisi lisan di tengah masyarakat pemiliknya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat 
umum, yang diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan mengatahui keberadaan 
Beluk sebagai salah satu tradisi lisan yang ada di Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi 
yang bernilai kesastraan, juga bahwa Beluk sebagai media komunikasi dan interaksi 
antar masyarakat yang diketahui oleh masyarakat umum masa sekarang. Nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang 
menunjukkan kesundaan. Dengan berusaha melestarikan tradisi Beluk ini bahwa 
masyarakat dapat memahami bahwa Beluk pada masa lalu merupakan sarana untuk 
mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi di antara masyarakat dan diharapkan pada 
masa sekarang pun dapat diterapkan dan dilaksanakan. 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian tradisi Beluk ini peneliti menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Mengapa metode ini digunakan, karena pada penelitian ini tidak 
menggunakan angka-angka tetapi mendeskripsikan data yang didapat dilapangan 
dengan menggunakan data sebagai hasil wawancara dengan para informan. 

Langkah awal dari penelitian Beluk peneliti melakukan studi lapangan ke daerah 
Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada saat Studi pada 
program Pascasarjana (Magister Filologi) Universitas Padjadjaran 16-17 April 2009. 
Dalam studi lapangan ini diperoleh mengenai informasi Beluk secara garis besar saja, 
mengingat kesenian tradisi lisan untuk diteliti memerlukan waktu yang cukup lama. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan 
seperti yang dinyatakan Endraswara (2009: 220-224), yaitu: 

a) Penentuan Wilayah Garapan. Peneliti menentukan wilayah garapan. Wilayah 
menyangkut masalah lokasi yang mungkin dapat dijangkau, juga berhubungan 
dengan setting waktu dan tempat penelitian 

b) Penentuan Informan. Informan ada dua macam, yaitu: informan kunci dan informan 
biasa. Informan kunci memegang peranan penting dalam sastra lisan, misalnya 
dalang, pemuka masyarakat, sespuh, dan pelaku lain. Sedangkan informan biasa, 
biasanya orang yang menjadi pendukung sastra lisan 

c) Cara Pengambilan Data. Endraswara mengutip pernyataan Dipodjojo (1970: 5) 
bahwa metode penelitian sastra lisan hendak melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) 
pengumpulan data yang betul-betul murni, maka peneliti sudah perlu membuang 
susupan-susupan baru yang mungkin ada; (2) membandingkan data-data untuk 
memperoleh persamaan dan perbedaan fenomena dengan etnis lain; (3) 
pemeriksaan unsur kepercayaan dalam sastra lisan tersebut jika ada; (4) meneliti 
kecenderungan sosial dan psikologis yang menghasilkan sastra lisan itu; (5) 
mengkaji fungsi sastra lisan tersebut baik bagi individu maupun kolektif. 
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d)  Analisis Data. Analisis data sastra lisan diawali sejak berada di lapangan sampai 
kembali ke meja komputer. Analisis data juga harus selektif. Karenanya pada saat 
wawancara perlu interaksi yang jelas.  

Dalam penentuan objek penelitian seperti yang sudah dijelaskan bahwa 
ketertarikan terhadap tradisi Beluk ketika melaksanakan kuliah lapangan, dan untuk 
tahun berikutnya 2010 peneliti menentukan objek penelitian mengenai tradisi Beluk 
yang ada di Jampang Kulon mengingat tradisi tersebut hampir punah karena tidak 
terjadi penurunan. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat 
yang memang berperan dalam tradisi Beluk tersebut dan sekaligus sebagai penembang. 
Pembaca Beluk ini sudah turun temurun dan yang menjadi infroman ini diperkirakan 
sebagai generai ke-4 dari keturunan keluarganya. 

Dalam pengambilan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 
informan dan beberapa orang yang memahami mengenai tradisi Beluk (tradisi lisan) 
yang ada di Jampang Kulon. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengambilan data 
seperti halnya yang diungkapkan oleh Endraswara. 

Adapun dalam analisi data, dari data yang didapat melalui quisoner 
dideskripsikan. Dari tahapan yang diungkapkan oleh Endraswara tersebut maka peneliti 
melakukan tahapan-tahapan tersebtu, sebagai berikut: 

1) Menentukan wilayah garapan penelitian yakni wilayah Jampang Kulon dan 
sekitarnya yang dianggap mengetahui mengenai perkembangan kesenian Beluk 
tersebut 

2) Dalam menetukan informan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni 
diadakan prapenelitian dengan menghubungi tokoh masyarakat yang memahami 
dan berperan dalam perkembangan seni Beluk  

3) Dalam pengembilan data, peneliti mengajukan angket terbuka kepada informan dan 
masyarakat yang memahami kesenian Beluk. Dari pertanyaan tersebut maka 
terkumpulkan data, selain dari angket juga berusaha menyediakan jenis bahan atau 
barang yang digunakan baik sebelum Beluk itu ditampilkan maupun saat 
ditampilkan. Tetapi pada penelitian ini tidak sampai pada Beluk tersebut 
dipentaskan 

4) Data diolah berdasarkan dari angket pertanyaan terbuka dan menjelaskan filosofis 
dari bahan atau benda yang digunakan 

C. Pembahasan 

1.  Gambaran Wilayah Jampang Kulon 

Sukabumi merupakan satu wilayah yang ada di wilayah Jawa Barat. Sukabumi 
terbagi atas dua wilayah yakni kota dan kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah yang 
begitu luas. Salah satu wilayah yang ada di kabupaten Sukabumi yakni wilayah 
Jampang Kulon. Wilayah ini terdiri dari gunung, rimba, laut, dan pantai (GURILAP) 
dengan pemandangan yang sangat asri dengan udara yang masih segar jauh dari polusi 
udara. Wilayah Pajampangan ini khususnya Ujunggenteng berada di sebelah selatan 
langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, ujung bagian utara berhadapan dengan 
Teluk Pelabuhanratu dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan juga Bogor, bagian 
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selatan dan barat berbatasan dengan wilayah Pajampangan V dan dan VII. Tampak pada 
peta di bawah. 
  

 
(Sumber. mapsofnet 2012) 

  
 

Pada jaman dahulu (masa penjajahan Belanda) Jampang Kulon merupakan 
wilayah Kawadanaan Jampang atau juga Wilayah VI Pajampangan yang wilayahnya 
meliputi Jampang Kulon, Waluran, Surade, Tegal Buled, Kalibunder, dan wilayah yang 
lainnya yang termasuk wilayah VI. Dari masing-masing wilayah tersebut memiliki 
tradisi dan budaya tersendiri. Tradisi dan budaya tersebut ada yang dapat bertahan 
sampai sekarang dan ada pula yang ditinggalkan oleh masyarakat. 

Tradisi dan budaya tersebut menjadi ciri khas masing-masing wilayah. Wilayah 
Jampang merupakan wilayah selatan dari Sukabumi dengan jarak yang begitu jauh. 
Jampang Kulon dan Surade jika di tempuh dari kota sukabumi dengan menggunakan 
kendaran pribadi ± 4 jam, dan jika menggunakan kendaran umum ± 5 sampai 6 jam. 
Pemandangan menuju Jampang Kulon masih segar dan asri karena di kiri kanan jalan 
masih terdapat perkebun teh milik masyarakat dan hutan-hutan pinggir jalan yang masih 
dipenuhi pepohonan yang dapat meneduhkan ketika para penumpang dan pengendara 
mobil pribadi beristirahat.  

Penduduk Jampang Kulon dan Surade pada umumnya bermatapencaharian 
bertani dan berladang, selain dari bertani ada juga yang bekerja sebagai PNS, pekerja 
swasta, bahkan menjadi TKI baik di wilayah Asia maupun Arab Saudi. Bagi masyarakat 
petani, mereka tidak hanya pada tanah sendiri tetapi ada juga yang bekerja sebagai 
buruh tani. Masyarakat Jampang Kulon dan Surade selain bertani, mereka juga memiliki 
home industri (industri rumahtangga) membuat opak ketan, kolontong, ranginang dan 
banyak sekali jenisnya yang sampai sekarang menjadi oleh-oleh khas bagi para 
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pengunjung atau pun masyarakat Jampang yang sudah menetap di luar Jampang. 
Masyarakat luar wilayah Pajampangan datang mengunjungi Surade dan Jampang 
Kulon, mereka mengunjungi pantai Ujung Genteng, Mina Jaya dan tempat penangkaran 
penyu di wilayah Pangumbahan. Pantai Ujung Genteng mulai menarik minat turis baik 
lokal maupun manca negara. Sepanjang jalan menuju wilayah Pajampangan ini masih 
dihiasi pemendangan kebun teh, hutan, dan hamparan sawah yang hijau. Meskipun 
modernisasi sudah masuk ke wilayah VI Pajampangan tetapi masyarakat masih 
berusaha mempertahakan kondisi alam dan budaya yang alami. 

2.  Tradisi Beluk 

Beluk merupakan warisan nenek moyang masyarakat Jampang Kulon Kabupaten 
sukabumi. Keberadaan Beluk ini sudah sejak jaman dahulu kala tetapi waktu yang 
pastinya tidak dapat diketahui, karena menurut para informan yang menjadi narasumber 
tidak ada yang mengetahuinya. Mereka hanya mengatakan bahwa awal mula mereka 
menjadi pembaca Beluk hanya karena memiliki kemampuan menembangkan pupuh. 
Tetapi pupuh yang ditembangkan dalam tradisi Beluk menggunakan pupuh kolot (kuno) 
tidak sama dengan pupuh yang biasa digunakan dalam sawer, Cianjuran ataupun musik 
Sunda lainnya. Perkembanngan Beluk awal hanya dikatahui sekitar tahun 1950an. 

Beluk yang ada di Jampang Kulon berdasarkan perkembangannya sekitar tahun 
1950an diperkenalkan oleh Bpk. Onong Sarbini sementara kapan awal mulanya Beluk 
tidak diketahui secara pasti (Bpk. Ucup pada tanggal 17 Mei 2012). Beluk itu sendiri 
pada awalnya diperkenalkan oleh kakek dari bpk. Onong yakni bapak H. Makmur yang 
kemudian dilanjutkan oleh H. Sarbini ayah kandung dari bapak Onong. Semua nama 
yang disebutkan tadi, mereka mendapatkan kemampuan membacakan Beluk berdasar-
kan pengalamannya yang selalu ikut dengan orang tuanya ketika sedang mendapat 
panggilan dari masyarakat untuk menembang. Mereka tidak belajar secara khusus untuk 
menembang. Sebelum tahun 1950an, tradisi pembacaan naskah pada tradisi Beluk ini 
keluarga Bpk Onong lah yang memperkenalkan. Pada jaman dulu, pembacaan Beluk ini 
harus melalui berbagai tahapan ritual yang harus dilalui demi keselamatan keluarga 
yang sedang mengadakan acara. Tujuan ritual dilaksanakannya ritual yakni untuk 
menghormati roh leluhur yang telah meninggal baik dari pihak keluarga yang menye-
lenggarakan pesta atau acara maupun masyarakat sekitarnya. 

Beluk yang ada di Jampang Kulon pada awalnya hanya bertujuan untuk 
memberikan hiburan kepada masyarakat yang diadakan pada saat acara pernikahan, 
khitanan, Isra Miraj, Maulid Nabi dan acara lainnya. Pada saat acara tersebut seluruh 
masyarakat yang ada disekitar masyarakat yang memiliki acara berdatangan untuk 
mendengarkan tembang. Karena dalam Beluk tersebut pembaca naskah membacakan 
naskah dengan ditembangkan serta nadanya berdasarkan dari rangkaian pupuh yang ada 
di dalam teks naskah tersebut. 

Tradisi Beluk ketika ditampilkan yang dibacakan adalah isi naskah yang di 
dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat yang dapat mempererat 
persaudaraan di antara tetangga dekat. Mereka berkumpul di dalam rumah atau di 
halaman rumah dan ketika berkumpul membacakan salah satu wawacan yang dikenal di 
masyarakat. Wawacan yang biasa dibacakan; Wawacan Nabi Medal, Wawacan Syarif 
Hidayat, Wawacan Ahmad Muhammad dan yang lainnya (Wawancara dengan Bapak 
Onong Sarbini, April 2010). 
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Tujuan dari Beluk dipentaskan (wawancara dengan Bpk. Ucup, September 2012) 
yakni: 
1) Pada masa lalu Beluk pada pemetasan Beluk, mengingat wawacan yang dibacakan 

diharapkan maknanya dapat dipahami masyarakat dan dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari, sebagai contoh ketika acara khitanan yang dibacakan 
wawacan Syarif Hidayat maka harapanya bahwa anak tersebut kelak setelah dewasa 
memiliki karakter seperti Syarif Hidayatullah (Sunan Gunungdjati); 

2) Sebagai media hiburan di sela-sela waktu malam di antara masyarakat sekitar 
lingkungan; 

3) Menunjukkan syiar Islam berdasarkan wawacan yang dibacakan’ 
4) Semabai media komunikasi dan interaksi di antara masyarakat. 

Sebelum Beluk dipentaskan pada waktu yang telah ditentukan, ada beberapa 
tahapan yang harus dilakukan bagi orang atau masyarakat yang memanggilnya. Tahapn 
tersebut sebagai berikut: 
1) Pihak keluarga yang akan mementaskan Beluk menghubungi kelompok Beluk yang 

akan pentas 
2) Pihak keluarga menghubungi kerabat dekat untuk menginformasikan bahwa pada 

waktu yang telah ditentukan akan ada pementasan Beluk 
3) Pihak kerabat menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan ada pementasan 

Beluk 
4) Bagi masyarakat yang tidak dapat dihubungi maka mereka akan mendapatkan 

informasi dari tetangga terdekatnya. 

Dalam tahapan tersebut telah terjalin komunikasi dan interaksi antara pihak 
keluarga yang akan menyelenggarakan acara dengan keluarga terdekat dan masyarakat 
sekitar di mana mereka tinggal. Komunikasi ini terjalin begitu cepat berkan bantuan dari 
masyarakat yang lainnya.  

Ketika tradisi Beluk sedang dipentaskan dalam suatu acara yang diselenggarakan 
oleh salah satu keluarga maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pada masa lalu, 
maka pada saat itulah seluruh masyarakat dari berbagai penjuru dusun berdatangan 
untuk melihat dan mendengarkan naskah yang dibacakan. Pada saat masyarakat 
berkumpul, selain mendengarkan pembacaan Beluk juga terjadi komunikasi dan 
interaksi di antara masyarakat yang hadir. Dalam komunikasi dan interaksi tersebut 
berbagai hal mereka bicarakan seperti rasa kangen karena sudah lama tidak bertemu, 
melepaskan rasa rindu di antara anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Suatu 
keluarga yang anggota keluarga lainnya jaraknya berjauhan pada saat ada acara dengan 
menapilkan Beluk maka seluruh anggota keluarga tersebut berdatangan untuk 
mengunjungi keluarganya. Begitu pun masyarakat umum, yang biasanya tidak dapat 
berkumpul karena kecapaian setelah seharian bekerja baik di sawah, ladang ataupun 
aktifitas lainnya, pada saat Beluk ditampilkan mereka pun dapat berkumpul.  

Hal ini dilakukan oleh anggota keluarga yang lain dan masyarakat karena 
mereka merasa bahwa dalam pementasana Beluk tersebut akan mendapatkan 
pengalaman mengenai nilai-nilai kehidupan dari isi naskah yang dibacakan. Pada saat 
Beluk ditampilkan tidak di atas panggung secara terpisah dengan penontonnya tetapi 
mereka duduk bersama-sama. Penembang berada di tengah atau di depan para 
pendengar. Jadi sebanyak apa pun penontonnya tidak menjadi masalah untuk tempat 
pementasan. Mereka duduk di antara masyarakat yang menghadiri acara tersebut. 
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Hubungan di antara masyarakat tersebut tidak semuanya saling mengenal bahkan 
mungkin orang baru pertama kali bertemu dengan masyarakt sekitar. Melihat hal ini 
maka dalam acara tersebut terjadi komunikasi di antara mereka dan mereka melakukan 
komunikasi dan interaksi tanpa membedakan status sosial seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(diagram 1: Informasi kepada masyarakat) 
 

Pada prinsipnya, siapa pun masyarakatnya yang memanggil kelompok Beluk 
untuk dipentaskan, mereka tidak harus menyediakan tempat atau panggung secara 
ekslusif bagi penembang. Karena salah satu tujuan dari Beluk ditampilkan yakni sebagai 
media komunikasi dan interaksi bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam konsep 
pementasan Beluk dapat dilihat pada gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 

(Diagram 2: Posisi pementasan) 
 

Pada diagram 2 menujukkan bahwa pembaca Beluk berada di depan para 
pendengar atau hadirin yang menghadiri pementasan Beluk. pada gambar tersebut 
menunjukkan komunikasi di antara masyarakat. 
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(Diagram 3: Posisi pementasan) 
 

Pada diagram 3 menujukkan bahwa pembaca Beluk berada di tengah para 
pendengar atau hadirin yang menghadiri pementasan Beluk. pada gambar tersebut 
menunjukkan komunikasi di antara masyarakat. 

Dengan melihat diagram 2 dan diagram 3 nampak jelas sekali jaringan 
komunikasi dan interaksi di antara pendengar dan penembang Beluk. Dan jaringan 
terluas nampak pada diagram 3 karena komunikasi dan interaksi lebih luas serta pada 
jeda istirahat komunikasi antara penembang dan hadirin pun semakin erat. Sehingga 
dengan adanya pementasan dari tradisi Beluk ini maka komunikasi dan interaksi di 
antara masyarakat terjalin dengan baik dan tali silaturahmi pun semakin erat di antara 
warga yang satu dengan warga yang lainnya. 

D.  Simpulan 

Beluk sebagai warisan nenek moyang yang bernailai sejarah yang keberadaanya 
perlu dilestarikan. Khususnya Beluk yang ada di Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi 
yang sudah tidak ada generasi penerusnya sehingga dimungkinkan tradisi tersebut bisa 
hilang begitu saja.  

Keberadaan Beluk pada masa lalu merupakan media komunikasi dan inetarksi di 
antara lapisan masyarakat tanpa membedakan stastus sosial. Beluk merupakan kesenian 
seluruh masyarakat maka siapapun bolah menikmatinya.  

Pada saat Beluk dipentaskan oleh salah satu keluarga yang menyelenggarakan 
suatu acara tetapi memiliki suatu tujuan yang tidal didasari oleh masyarakat yakni untuk 
meningkat kamonikasi dan interaksi di antara masyarakat yang tujuan akhirnya lebih 
mempererat silturahmi baik itu kerabat keluarga maupun masyarakat umum di sekitar 
bahkan masyarakat yang jauh sama sekali pun dapat berkomunikasi dengan masyarakat 
yang lainnya. Dengan adanya komunikasi dan interaksi dalam pementasana Beluk maka 
tali silaturahmi di antara masyarakt pun terjalin semakin.  
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LAMPIRAN 
 

 
Foto 1. Alm. Bpk. Onong Sarbini sebagai penembang pada saat pentasan Beluk 

 
 

 
Bpk. Ucup Rohendi putra dari Bpk. Onong sebagai generasi penembang 
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Bpk. Abdullah sebagai penembang dalam kesenian Beluk 

 
 

 
Ibu Ijah sebagai penembang wanita dalam kesenian Beluk 

 
 
 




