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Abstrak (Bhs Indonesia) :

Musik sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan semua bangsa dan
negara dengan musik hidup menjadi lebih berwarna serta tidak ada kesenjangan
antar manusia. Ketika musik dimainkan semua orang baik tua,dewasa,anakanak,si miskin dan si kaya semua ikut menikmati sebuah alunan melodi yang
timbul dari sebuah gesekan atapun tiupan dari beberapa alat musik yang
dimainkan. Pengamen merupakan salah satu pekerjaan yang bersifat seni karena
setiap hari mereka menyanyikan sebuah lirik serta memainkan alunan melodi lagu
demi mendapatkan beberapa rupiah setiap harinya. Namun pada kenyataanya
masyarakat sekarang lebih menganggap pengamen sebagai pekerjaan rendahan
tanpa pernah memperdulikan sebuah karya yang mereka ciptakan, Bahkan dari
sebagaian orang mengaanggap bahwa pengamen hanyalahpenganggu di tempat
makan ataupun tempat umum lainya, namun ternyata banyak juga pengamen yang
mempunyai karya bagus dan bermain dengan bagus sebagai contoh pengamen
musik senja yang dapat memainkan musik bergnre unik yaitu keroncong alternatif
dengan arasement mereka sendiri sehingga dapat menghibur masyarakat dan
menampilkan secara layak dalam bentuk format reality show.
Kata Kunci

: Reality show, Musik, Pengamen,

Abstrak (Bhs Inggris) :
Music is a universal languange which can unite all nations and countries. By
music, life will become more colourful and there is no distance among humans.
When the music is being played by all people, the old, the adult, the childre, the
poor and the rich, they can enjoy melodies which is made by either stinged
instrument or blown on instrument from some music players which is being
played. Singing beggars are included into one of musical art job because everyday
they sing a lyric and play melody into a song for getting money. But in our reality,
the society assumes the singing beggars as lower rank job than the other job. The
society never care a creation that the singing beggars have been made so far.
Moreover, part of the society assume that the singing beggars are only disturbers

either in the restaurants or other public places. Actually, singing beggars also have
good side, even many of them are good singer. They have good creation and play
a unique musical genre. They play alternative keroncong. Keroncong is a
Indonesian traditional music, usually be played by using small guitar. Those
singing beggars play this music using musical arrangement that they have created.
This arrangementr is so unique that the society can be entertained. It is because
the singing beggars are able to perform the music well in a form of reality show.
Key Words: Reality show, music, singing beggars.
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Abstrak
Musik sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan semua bangsa dan
negara dengan musik hidup menjadi lebih berwarna serta tidak ada kesenjangan
antar manusia. Ketika musik dimainkan semua orang baik tua,dewasa,anakanak,si miskin dan si kaya semua ikut menikmati sebuah alunan melodi yang
timbul dari sebuah gesekan atapun tiupan dari beberapa alat musik yang
dimainkan. Pengamen merupakan salah satu pekerjaan yang bersifat seni karena
setiap hari mereka menyanyikan sebuah lirik serta memainkan alunan melodi lagu
demi mendapatkan beberapa rupiah setiap harinya. Namun pada kenyataanya
masyarakat sekarang lebih menganggap pengamen sebagai pekerjaan rendahan
tanpa pernah memperdulikan sebuah karya yang mereka ciptakan, Bahkan dari
sebagaian orang mengaanggap bahwa pengamen hanyalahpenganggu di tempat
makan ataupun tempat umum lainya, namun ternyata banyak juga pengamen yang
mempunyai karya bagus dan bermain dengan bagus sebagai contoh pengamen
musik senja yang dapat memainkan musik bergnre unik yaitu keroncong alternatif
dengan arasement mereka sendiri sehingga dapat menghibur masyarakat dan
menampilkan secara layak dalam bentuk format reality show.
Kata Kunci

: Reality show, Musik, Pengamen,
Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu

merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini seni dapat dilihat dari intisari
ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu
yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan.
Banyak pernyataan - pernyataan yang muncul dari berbagai ahli
mengenai seni. Menurut Drs. Popo Iskandar Seni adalah hasil ungkapan
emosi yang ingin di sampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup
bermasyarakat, sedangkan menurut Ahdian Karta Muharja Seni adalah
kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk
dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam
rohaninya.

Di dalam seni ada banyak jenis karya cipta dengan contoh seni
rupa, seni tari, seni pahat, seni drama, seni musik, seni lukis dan lain-lain
yang tercipta dari setiap manusia yang mempunyai jiwa seni serta diolah
sehingga menjadi ide yang bagus dan di wujudkan melalui media.
Salah satu contoh seni yaitu seni musik yang merupakan bagian
dari seni berupa sekumpulan nada serta lirik yang membentuk sebuah
alunan dan arti untuk menghibur bagi setiap orang yang mendengarnya.
Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan
kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara
yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun
sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan.
Penulis menyadari bahawa kebudayaan atau seni dapat di mainkan
oleh siapapun tak terkecuali seorang musisi jalanan atau yang biasa di sebut
dengan pengamen. Pengamen atau istilah yang bisa kita sebut dengan
seniman jalanan ini setiap hari kita temui di tempat umum halte dan lainya.
Mereka bernyanyi dengan alat musik mereka masing - masing terkadang
ada yang membawa gitar, kendang, bahkan bass keroncong.
Sebagai seorang yang bergerak dibidang televisi, penulis
menyadari masih kurangnya sajian program di televisi saat ini yang
mengandug unsur informasi rata-rata hanya menonjolkan sisi hiburan
semata dan bahkan ketika ada satu program dengan rating bagus di salah
satu stasiun televisi kemudian stasiun lain akan membuat program yang
sama.
Untuk itulah penulis mencoba untuk membuat satu sajian informasi
yang berbeda, membuat satu karya reality show dengan tema musik dengan
harapan dapat menjadi sajian baru untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu
penulis juga menjadikan grup pengamen senja sebagai objek di karenakan
grup ngamen ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu dari segi alat yang
digunakan serta penggarapan lagu yang unik yaitu aliran keroncong
alternatif.
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