BAB III
ANALISIS KARYA KOMPOSISI
A. Ketuhanan
Indahnya Indonesiaku yang berdasarkan ketuhanan
Menghargai antar umat beragama
Indahnya Indonesiaku yang berdasarkan ketuhanan
Menghargai adanya perbedaan
Damailah Bangsaku Damailah Negeriku Indonesia
Indahnya Indonesiaku yang tak pernah memaksakan
Kepercayaan antar umat beragama
Damailah Bangsaku Damailah Negeriku
Bersama walau beda
Bersatulah Indonesia
Jadilah indah
Komposisi pertama ini sebagai pembuka karya komposisi “Harmoni
Pancasila”. Sebagai sila yang pertama, tema tentang “Ketuhanan yang maha
Esa” menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus
mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah
Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Segenap rakyat
Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang
beradab yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara
Indonesia adalah salah satu negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian,
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segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang
sama dari negara.1
Komposisi pertama ini lebih merefleksikan tentang indahnya negara
Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan dan saling menghargai dalam
perbedaan. Fondasi paling dasar dalam kehidupan ber-Pancasila adalah
“Ketuhanan yang maha Esa”, hal ini yang menjadi latar belakang penulis
pada komposisi yang pertama ini. Penulis juga membubuhi harapan agar
terciptanya perdamaian di Indonesia. Semua harapan yang terangkum dalam
komposisi ini, semata-mata bertujuan untuk menuju Indonesia yang lebih
berketuhanan.
Komposisi pertama ini memiliki struktur Intro, A, A’, B, A’, B’,
Coda. Komposisi ini menggunakan tempo andante atau sedang, bertujuan
menimbulkan suasana hikmat di dalam ber-Ketuhanan. Harmoni yang
digunakan sangat sederhana dan tenang, akan tetapi pada akhir frase, penulis
membubuhkan interval 6 atau 9. Menujukkan bahwa dasar “Ketuhanan yang
maha Esa“ ini tidak akan pernah berakhir.

Gambar 3. 1 Bagian Intro

1
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Gambar 3.1 adalah intro dari komposisi Ketuhanan, terdapat pada
birama 1-6. Komposisi ini bercerita tentang anugerah yang diturunkan oleh
Tuhan dari atas ditujukan kepada manusia yang ada dibawah. Anugerah yang
diberikan kepada manusia itu sendiri waktunya tidak bersamaan, jadi setiap
manusia memiliki anugerah tersendiri dengan waktu yang berbeda.
Komposisi ini menggunakan tonalitas C mayor.

Gambar 3. 2 Bagian A

Gambar 3. 3 Bagian A
Pada gambar 3.2 dan 3.3 adalah bagian A. Bagian A ini terletak pada
birama 7-14. Bagian ini bertujuan untuk mengagumi keindahan Indonesia
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dengan konsep Ketuhanannya. Menghargai antar agama dan kepercayaan
sendiri-sendiri adalah salah satu wujud pengamalan sila pertama ini. Diawali
dengan melodi solo dari tenor, menggunakan ritmis yang sederhana dan
pergerakan harmoni yang sederhana juga. Menunjukan kesan hikmat dalam
bagian ini.

Gambar 3. 4 Bagian A’

Gambar 3. 5 Bagian A’
Pada gambar 3.4 dan 3.5 adalah bagian A’ yang terletak pada birama
15-22. Secara isi lirik dan konsep yang ditunjukan dalam bagian A’ ini
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hampir mirip dengan bagian A, akan tetapi terjadi variasi pada birama 15 –
22, pada suara sopran, alto, tenor dan bas. Bagian solo tenor masih sama
dengan bagian A tetapi sedikit mengganti lirik.

Gambar 3. 6 Bagian B

Gambar 3. 7 Bagian B
Pada gambar 3.6 dan 3.7 adalah bagian B. Bagian B terletak pada
birama 23-27. Bagian ini harapan penulis dimunculkan. Harapan yang ingin
membuat Indonesia menjadi negara yang damai dan berdasarkan Ketuhanan.
Bagian ini dinyanyikan secara bersama dan tegas, ingin menunjukkan bahwa
setiap warga negara Indonesia ingin menuju Indonesia yang damai dan
sentosa.
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Gambar 3. 8 Bagian A’

Gambar 3. 9 Bagian A’
Pada gambar 3.8 dan 3.9 adalah bagian A’. Bagian A’ terletak pada
birama 29-36 adalah bagian pengulangan dari A’ yang sebelumnya. Akan
tetapi terdapat variasi lirik yang agak berbeda. Bagian ini lebih menekankan
untuk tidak memaksakan kepercayaan antar umat beragama.
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Gambar 3. 10 Bagian B’

Gambar 3. 11 Bagian B’
Pada gambar 3.10 dan 3.11 adalah bagian B’ uang terletak pada
birama 37-42. Secara garis besar bagian ini sama dengan bagian B, akan
tetapi pada bagian B’ ini ditambahkan harapan untuk bersama-sama walau
berbeda. Pada bagian lirik bersama walau beda dibuat dengan harmoni yang
ringan dan dengan melodi yang ditahan dan melangkah secara bersamaan.
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Gambar 3. 12 Bagian Coda

Gambar 3. 13 Bagian Coda
Pada gambar 3.12 dan 3.13 adalah bagian Coda. Bagian coda ini
terletak pada birama 43-49, diakhiri dengan gerakan untuk saling bersatu.
Anugerah Tuhan yang telah diturunkan kepada manusia, diamalkan dengan
berperilaku baik sesuai dengan norma agama yang telah diajarkan dari
masing-masing agama. Pesan dan harapan dari komposisi ini untuk
menjadikan Indonesia lebih berketuhanan.

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Menuju Indonesia yang lebih beradab
Keadilan kemanusiaan keadilan yang beradab
Indonesia Indonesia adil dan beradab
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Menuju Indonesia yang cinta sesama
Menghormati, menjunjung tinggi, kebenaran yang utama
Indonesia Indonesia junjung kebenaran
Berjuang tuk Indonesia, mencintai sesamanya
Dan saling bertenggang rasa tuk mencapai Indonesia yang lebih beradab
Dan berdasar Pancasila kan selalu jadi yang utama
Berani bela yang benar, keadilan yang utama
Selalu bangga Indonesia menjadi Bangsa yang benar
Yang selalu adil dan beradab
Menuju Indonesia yang lebih beradab
Menuju Indonesia yang adil sentosa
Menuju Indonesia yang lebih sempurna
Indonesia

Komposisi kedua ini bertemakan tentang “kemanusiaan yang adil dan
beradab”. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian dari
kemanusiaan universal, yang dituntut menggembangkan persaudaraan dunia
berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan
perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani
manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik
terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan
dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan
martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua
manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia.
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Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implementasi hak
dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum.2
Komposisi kedua ini tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab”,
untuk mencapainya setiap warga negara Indonesia hendaknya mengamalkan
peri kemanusiaan dan peri keberadaban pada kehidupan sehari-hari. Setiap
agama atau kepercayaan yang kita percayai pastinya mengajarkan tentang
kebaikan. Kebaikan itu dapat berupa pengamalan kemanusiaan dan perbuatan
yang beradab. Penulis memberikan aksen pada kata-kata kemanusiaan dan
beradab, ini menujukkan dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting
mengamalkan hal tersebut.
Struktur komposisi kedua ini adalah Intro, A, B, A, B, C, C, Coda.
Pada komposisi ini memiliki tempo allegro. Sukat yang digunakanpun sangat
variatif, dimulai dari 10/8, 7/8, 6/8, dan 4/4. Sehingga terkesan komposisi
kedua ini terlihat seperti kurang serius, dari segi melodi dan harmoni
menunjukan ceria, tetapi lirik yang digunakan sangatlah mencerminkan sila
ini, karya ini ditulis dengan latar belakang hukum di Indonesia, pengamalan
tentang peri kemanusiaan dan peri keberadaban masih belum konsisten.
Terlihat dari beberapa kasus yang pastinya kita tahu semuanya. Salah satunya
adalah seorang nenek yang mencuri kayu bakar langsung dihukum pidana,
akan tetapi koruptor-koruptor yang terkena kasus korupsi tidak langsung
ditindak, melainkan menggunakan alibi atau kedok praduga tak bersalah
sehingga kasusnya selalu tidak terselesaikan.

2
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Gambar 3. 14 Bagian Intro
Pada gambar 3.14 terlihat jelas dimulai dengan pergerakan bas yang
statis namun berpindah-pindah sukat, dari 10/8 ke 7/8 yang terdapat pada
birama 1-6. Menggambarkan suasana Indonesia saat ini. Ketidak-konsistenan
bangsa ini dalam hal hukum yang meliputi keadilan di dalam kemanusiaan.
Komposisi ini menggunakan tonalitas G mayor.

Gambar 3. 15 Bagian A
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Gambar 3. 16 Bagian A
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Gambar 3. 17 Bagian A
Pada gambar 3.15, 3.16 dan 3.17 adalah bagian A. Bagian A ini
terletak pada birama 8-15 yang mencerminkan tentang ketidak konsistenan
hukum di Indonesia. Tidak hanya menggunakan sukat yang berpindahpindah, akan tetapi harmoni yang cukup mengganjal karena efek dari interval
disonan seakan membuat kesan tidak nyaman. Dalam ketidaknyamannan dan
ketidakkonsistenan tersebut penulis masih percaya, setiap dari warga
Indonesia ingin mencapai atau menuju Indonesia yang lebih bermanusiawi
dan beradab.
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Gambar 3. 18 Bagian B

Gambar 3. 19 Bagian B
Pada gambar 3.18 dan 3.19 adalah bagian B. Bagian B ini terletak
pada birama 16-23, lebih agak stabil secara sukat yang dipakai. Ada beberapa
birama yang ditahan dengan sukat 10/8. Bagian ini juga terdapat banyak
aksen kata yang ditegaskan, kata-kata yang diberi aksen adalah keadilan,
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kemanusiaan, beradab, dan menghormati kebenaran bersama (mufakat).
Ditegaskan kembali pada sukat 6/8 dengan mengangkat keberadaban dan
kemanusiaan.
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Gambar 3. 20 Bagian C
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Gambar 3. 21 Bagian C
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Pada gambar 3.20 dan 3.21 adalah bagian C. Bagian C di sini terletak
pada birama 24-44, terjadi perubahan tempo dan sukat. Tempo berubah dan
sukat berubah menjadi 4/4. Bagian C ini dinyanyikan secara irama swing
jazz. Disinilah nampak jelas kejenakaan yang ingin diperdengarkan oleh
penulis. Ketidak konsistenan yang terjadi dalam hukum Indonesia menjadi
sebuah lelucon yang memiliki lirik yang begitu dalam untuk membangun
Indonesia. Berjuang untuk Indonesia, mencintai sesamanya dan saling
bertenggang rasa merupakan pengamalan nilai dari sila kedua ini. Harapan
penulis dalam karya ini adalah menuju Indonesia yang selalu berpegang pada
Pancasila, berperilaku beradab dan adil sentosa.

C. Persatuan Indonesia
Indonesiaku dari sabang sampai merauke
Berjajar-jajar jadi satu bagian Indonesiaku
Banyak budaya dan bahasa jadilah satu
Beragam suku, serta banyak agama Indonesiaku
Indonesia bersatu
Perbedaan bukanlah penghalang untuk kita selalu bersatu
Damailah dan jayalah selalu, untuk Indonesia bersatu
Indonesia bersatu

Komposisi ketiga ini bertemakan tentang “Persatuan Indonesia”. Pada
prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara
Kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki
persatuan perangkai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah
airnya. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecahpecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam pengertian
bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.
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Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti
ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia
ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena
didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah
negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia ialah persatuan
kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang
sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa.3
Komposisi ketiga ini lebih merefleksikan persatuan yang terjadi di
Indonesia. Wilayah Indonesia yang bisa di bilang terdiri dari beribu pulau dan
banyak daerah perairan, dari Sabang sampai Merauke. Memiliki budaya, adat,
bahasa, agama, suku yang berbeda-beda, membuat Indonesia ini sangat
beragam. Seperti komposisi sebelumnya, penulis tidak lupa memberikan
harapan bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang untuk kita selalu
bersatu.
Struktur komposisi ketiga ini adalah intro, A, A, Transisi, B, B, Coda.
Tempo yang digunakan adalah tempo sedang. Dinyanyikan secara tegas dan
lugas. Terjadi perpindahan sukat dari 5/8, 6/8 dan 4/4. Sukat yang beragam
ini menunjukan Indonesia yang sangatlah beragam. Di akhiri dengan sukat
4/4 membuat suasana persatuan lebih terlihat.

3
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Gambar 3. 22 Bagian Intro
Pada gambar 3.22 adalah bagian Intro. Bagian intro pada komposisi
ketiga ini terletak pada birama 1-13, dimulai dari bas dengan menggunakan
sukat 5/8. Pergerakan bas yang statis ini penulis ingin menggambarkanya
sebagai sebuah jaring. Disusul suara sopran, alto dan tenor pada birama
kelima. Penulis ingin menggambarkan suara sopran, alto dan tenor sebagai
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ikan. Kemanapun ikan yang masuk kedalam jaring ini, akan tetap
dipersatukan oleh jaring tersebut, dan ketika jaring itu diangkat keatas air
disitulah terjadi persatuan. Komposisi ini menggunakan tonalitas A mayor.

Gambar 3. 23 Bagian A
Pada Gambar 3.23 adalah bagian A. Bagian A pada komposisi ketiga
ini terletak pada birama 14-25, menggunakan sukat 6/8. Makna yang
terkandung dalam bagian A ini lebih menggambarkan keberagaman bangsa
Indonesia tetapi dalam keberagamannya Indonesia tetap satu. Dilihat dari
budaya, suku, bahasa, dan agama yang berbeda akan tetapi didalam
perbedaan ini, sebagai bangsa Indonesia harus selalu bersatu.
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Gambar 3. 24 Bagian Transisi
Pada gambar 3.24 adalah bagian transisi. Bagian transisi ini terletak
pada birama 26-30, memiliki tujuan untuk menghantarkan dari sukat 6/8
menuju ke sukat 4/4 dan tonalitas A mayor menjadi C mayor. Setiap penjuru
dari negara Indonesia meneriakkan persatuan.

Gambar 3. 25 Bagian B
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Gambar 3. 26 Bagian B

Gambar 3. 27 Bagian B
Pada gambar 3.25, 3.26 dan 3.27 adalah bagian B. Bagian B pada
komposisi ketiga ini terletak pada birama 31-38, menggunakan tonalitas C
mayor dan dengan sukat 4/4. Penulis ingin menunjukan kepada kita bahwa
perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang untuk Indonesia selalu bersatu.
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Harapan yang ingin dimunculkan pada komposisi ini adalah “majulah dan
jayalah selalu untuk Indonesia bersatu”.

Gambar 3. 28 Bagian Coda
Pada gambar 3.28 adalah bagian coda yang terletak pada birama 3941. Bagian coda ini ditegaskan dengan kata Indonesia bersatu. Di akhiri
dengan nada yang tinggi menunjukan perjuangan untuk bersatu diperlukan
usaha yang sangat keras agar Indonesia akan selalu bersatu.

D. Kerakyatan yang dimpimpin dalam hikmat kebijaksanaan
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Bersama menjunjung musyawarah tuk mufakat dan menghargainya
Adil bijaksanan
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Dipimpin, hikmat, bijak, bersatu
Dipimpin dengan tanggung jawab
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Hikmat dalam bermusyawarah
Bijak dalam berkeputusan
Dengan selalu bersatu
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Dipimpin oleh hikmat dalam bijaksana serta bermufakat untuk bersatu
Bersama menjunjung musyawarah tuk mufakat dan menghargainya
Adil bijaksanan

Komposisi keempat ini bertemakan tentang “Kerakyatan yang
dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan”. Pada prinsipnya menegaskan bahwa
bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat
bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa
Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi.
Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan
kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Kerakyatan berasal dari kata rakyat,
yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu.
Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan
profesi (jabatannya). Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat sekali jika
dihubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara.4
Komposisi keempat ini lebih merefleksikan tentang kehidupan
bermasyarakat yang adil dan berdasarkan musyawarah untuk menuju mufakat
dan

menghargainya.

Kita

sebagai

bangsa

Indonesia

juga

selalu

membudayakan untuk bermusyawarah dalam mengatasi sebuah masalah.
Selalu menghargai keputusan mufakat yang telah disepakati menjadi sebuah
kebenaran.
Struktur komposisi keempat ini adalah A, B, A, C, C’, A, B. Tempo
yang digunakan dalam komposisi ini adalah andante. Secara konsep musikal
4
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keseluruhan dalam komposisi ini, penulis ingin menunjukkan gambaran
masyarakat Indonesia yang selalu berpegang teguh dengan musyawarah
untuk mencapai mufakat. Memiliki bagian A yang bersukat 4/4 dan bagian B
yang bersukat 3/4. Bagian A akan dimunculkan 3 kali dalam komposisi ini,
dikarenakan penulis ingin memberi penekanan pada kata “dipimpin oleh
hikmat bijaksana serta bermufakat untuk bersatu”.

Gambar 3. 29 Bagian A
Pada gambar 3.29 adalah bagian A. Bagian A ini terletak pada birama
1-5, memiliki pola yang stabil, dan dinyanyikan secara bersamaan. Bagian ini
menunjukkan

masyarakat

Indonesia

haruslah

selalu

bersatu

dalam

bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kata-kata yang mendapat
penekanan yaitu hikmat, bijaksana, mufakat dan bersatu. Komposisi ini
menggunakan tonalitas G mayor.
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Gambar 3. 30 Bagian B

Gambar 3. 31 Bagian B
Pada gambar 3.30 dan 3.31 adalah bagian B. Bagian B ini terletak
pada birama 6-20, menggunakan sukat 3/4 dan dinyanyikan secara legato.
Masyarakat Indonesia dihimbau untuk menjunjung tinggi musyawarah untuk
menuju mufakat dan menghargainya, serta kita harus memiliki sikap adil dan
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bijaksana. Bagian ini menggunakan harmoni yang lugas dan dinyanyikan
secara bersamaan membuat bagian ini menunjukan kesan bermasyarakat.

Gambar 3. 32 Bagian C

Gambar 3. 33 Bagian C
Pada gambar 3.32 dan 3.33 adalah bagian C. Bagian C ini terletak
pada birama 25-32, menggunakan sukat 4/4 dengan tegas diucapkan oleh
suara pria yaitu menghargai keputusan bersama dan musyawarah bersama,
sedangkan pada suara wanita memberi aksen pada kata dipimpin, hikmat,
bijak dan bersatu. Kata-kata tersebut menjadi seruan yang harus dijunjung
tinggi di Indonesia.
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Gambar 3. 34 Bagian C’

Gambar 3. 35 Bagian C’
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Gambar 3. 36 Bagian C’
Pada gambar 3.34, 3.35 dan 3.36 adalah bagian C’. Bagian C’ ini
terletak pada birama 33-40, memiliki sukat 4/4. Masih sama dengan bagian C,
akan tetapi pada bagian ini ditambahkan dengan solo sopran. Kebijakan,
musyawarah dan keadilan menjadi satu pengamalan tertinggi dalam bangsa
ini, oleh karena itu digambarkan oleh suara solo sopran yang berada di
interval atas.

E. Keadilan Sosial
Selalu menjaga hak dan kewajiban berpadu demi Indonesia
Bekerja keras dan pantang menyerah menuju keadilan sosial
Merata perekonomian saling membantu sesama
Tuk terwujudnya keadilan sosial Indonesia
Tuk tercapainya perekonomian yang seimbang
Selalu menjaga hak dan kewajiban berpadu demi Indonesia
Bekerja keras dan pantang menyerah
Keadilan sosial seluruh Indonesia
Tuk terwujudnya keadilan sosial Indonesia
Tuk tercapainya perekonomian yang seimbang Indonesia
40

Komposisi kelima ini bertemakan “Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak
akan ada kemiskinan dalam Indonesia setelah merdeka. Bangsa Indonesia
tidak hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi.
Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus.
Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh
rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila
ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang
disebut Soekarno sebagai prinsip sociale rechtvaardigheid. Yakni, bahwa
persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan
hanya dalam bidang politik, melainkan juga dalam bidang perekonomian.
Prinsip Keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila
tidaklah sama dengan prinsip komunisme (yang menekankan kolektivisme)
dan liberalisme (yang menekankan individualisme). Sila kelima bertolak dari
pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat
dipisahkan. Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Keadilan sosial juga
mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan
kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan
jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam
pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam
pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.5
Komposisi kelima ini merefleksikan nilai keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia selalu menjaga antara hak
dan kewajiban, yaitu menjalin sikap saling tolong menolong. Indonesia
menjamin tidak ada kemiskinan, dan meratakan perekonomian yang ada di
negeri ini. Memiliki sikap bekerja keras dan pantang menyerah.

5
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Struktur komposisi kelima ini adalah Intro, A, B, C, A’, Transisi, B,
C, Coda. Komposisi kelima ini menggunakan tempo andante. Diawali dengan
tonalitas C# mayor lanjut modulasi ke Eb mayor dan akhirnya menuju ke
tonalitas C mayor. Penulis ingin menggambarkan untuk menuju kehidupan
sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia butuh proses yang tidak
langsung dan tidak mudah. Penulis juga ingin menunjukkan terwujudnya
keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan sosial, sehingga
masyarakat Indonesia dapat saling membantu satu sama lainnya dalam hal
pembangunan perekonomian.

Gambar 3. 37 Bagian Intro
Pada gambar 3.37 adalah bagian intro. Bagian intro ini terletak pada
birama 1-8, menunjukkan tentang sulitnya untuk menggapai keadilan dan
kesejahteraan. Dimulai dari tonalitas C# mayor, Eb mayor menuju ke
tonalitas C mayor. Masyarakat Indonesia bersatu padu untuk menuju
Indonesia yang berkeadilan sosial.
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Gambar 3. 38 Bagian A

Gambar 3. 39 Bagian A
Pada gambar 3.38 dan 3.39 adalah bagian A. Bagian A ini terletak
pada birama 9-12, lebih menunjukan bahwa kita harus menjaga antara hak
dan kewajiban, menggunakan tonalitas C mayor. Kita harus rela berkorban
demi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia harus bekerja keras dan
pantang menyerah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
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Gambar 3. 40 Bagian B

Gambar 3. 41 Bagian B
Pada gambar 3.40 dan 3.41 adalah bagian B. Bagian B ini terletak
pada birama 13-17, memiliki harmoni yang ringan dan keinginan untuk saling
membantu sesama agar terwujudnya pemerataan perekonomian Indonesia.

44

Gambar 3. 42 Bagian C

Gambar 3. 43 Bagian C
Pada gambar 3.42 dan 3.43 adalah bagian C. Bagian C ini terletak
pada birama 18-24, terlihat memiliki ritmis yang lumayan bervariasi. Setiap
suara memiliki peran-peran tersendiri. Inti dari bagian ini masih sama dengan
bagian sebelumnya, menekankan terhadap keadilan sosial dan pemerataan
perekonomian.
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Gambar 3. 44 Bagian A’

Gambar 3. 45 Bagian A’
Pada gambar 3.44 dan 3.45 adalah bagian A’. Bagian A’ ini terletak
pada birama 25-30, sangatlah mirip dengan bagian A, akan tetapi terdapat
variasi suara sopran, alto, tenor dan bas dengan menggunakan ritmis-ritmis
yang berbeda dari bagian A.
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Gambar 3. 46 Bagian Transisi
Pada gambar 3.46 adalah bagian transisi. Bagian transisi ini terletak
pada birama 31-32, menggunakan ritmis triol sehingga terciptanya aksen
dalam setiap katanya untuk menekankan makna keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Gambar 3. 47 Bagian Coda
Pada gambar 3.47 adalah bagian coda. Bagian coda ini terletak pada
birama 44-45, mengingatkan kembali bahwa seutuhnya kita ini adalah bangsa
Indonesia.
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