
KLIPING KORAN

Sumber

Tahun
Bulan

: Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia,
Surabaya Posf,SiliElr Malang Post, Bhirawa, Suara lndonesia, Koran Pendidikan, Majalah

Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...
.2016  . . . . . . . .
:  JAN, FEB, MAR, APRIL, MEI,  JUNI,  JULI,  AGUST

Tangga l  . 1  2
14  15 16  17

6

27@2s30

OKTOBER,
9  10  11
22 23 24

NOV, DES
12 13
25 2618  19  2C I  21

31  ha l  . . .

MAESTRO SASANDO - Jeremiah dan Diknas, bapak
sasand.o bersama penulis.

: ISTIN,4EWA

anak pelestari

Jeremias A Pah
Muestro Sosondo

RINA SRI UTAMI -. ._.-
Mahasiswa Geografi Universitas Negeri Malang

DESA Oebelo, Kecamatan Pulu;
thie, K;rbupaten Kupang, Nusa
Timggara Trnur (NTl).Sengaja
saya bertanding ke sana, karena
dihanfu i'rasa penasaran ingin
bersua dengan maestro sasando
yalg namanya telah mendunia,

|eremias A Pah.
Sesampainya di sana, rumah

Jeremias diramaikan anakanak
yang sedang berlatih bermain
sasando, alat musik petik dari
daun lontat khas NTL

Mengenakan pakaian tradi-
sional khas Pulau Rote, Jeremias
antusias melayani
bermain sasando, membuat saya . '

s ungkan menyapanya. Beruntung
Dknas John Pah, arnk Jeremias
mengetahui kedatangan saya'lalu
menyapa dengan hangat.

Saya memperkenalkan diri,
Ialu berbincang men genai
sasando. Warga setempdt menye-
butrya sasandu, atau alat yang
bergetar atau berbunl. Menurut
Diknas, ada dua jerfis saisando,
diatonis dan pentatonis.

Sasando diatonis pertama

kali dibuat di Pular-rRote abad
ke-17. Sasando Diatonis hanya
terdiri dari beberaoa senar dan
hanya bisa memainkan lagu-lagu
tradisional Pulau Rote.

Seiring berjaiannya waktu
sasando mengalami perkembangan
ditandaidengan
sasando pentatonis yang terdiri dari
24 sena4 28 senar dan32 sernr.

Sasando pentatonis bisa
digunakan untuk memainkan
lagu-lagu nasiondl dan modem,

sedangkan sasando yang biasa
dipakai untuk even adalah sasan-
do pentatbnis 32 dawai.

Blagunan yang disebut
Bengkel Sasando ini didirikan
|erernias pada 1978. Kecinta-
annyaterhadap sasando yang
begifu dhlam membuatnya terus
rnedekuni sasando, mulai dari
pentbuatannya hingga mem-
'bawd sasando ke mancanegara
melalu? undangan Kementerian
Pariwisata.

Sentangahrya melestarikan alat
musik khas Pulau Rote ini meng-
antarkan ]eremias memperoleh
penghargaan sebagai Pelestari
dhn Pengembang Warisan Buda-
ya bleh Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata pada2006.

Setahun kem udian, Jerem ias
.dinobatkan sebagai Seniman
Senior L:rdonesia (Maestro) Seni
Tradisi Musik Sasando otreh
kementerian yang sama.
. Ti*hanya Jeremias, kelu-

arganya pun bahu membahu
rnembuat sasando. Thk heran
jika di bangunan seluas 12 x 20
m2 ini terpampang banyak alat
musik sasando dalam berbagai
ukuran.

Ada juga gantungan kunci
lUrggu miniatur sasando yang.
bisa menjadi pilihan para
pelancong sebagai buah tangan
unfuk kawan atau keluarga.
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