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Abstract 

Some people regret the new status of flamenco guitar as a solo guitar 
instrument. It is because the flamenco guitar was seen as a cante accompanist in the 
context of tradition heritage. Whereas a cante accompanist the flamenco guitar's great 
potentials came to be real. Classical guitar players have opinion of flamenco guitar 
playing as a playing using special technique, like rasgueado, certain scales (Phrygian 
mode) with exclusive cadences. Now, flamenco guitar gradually is growing more and 
more popular, it even has the same popularity level with classical guitars. This 
phenomenon is interesting when it is looked from its root point of view. 
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Andalucia sebagai Akar Flamenco 

Andalucia, sebuab kawasan di Spanyol selatan, menyimpan catatan sejarab yang 
sangat panjang dari masa lampau. Tradisi masyarakat Andalucia terbangun dari 
berbagai budaya dari berbagai tipe masyarakat yang pemah tinggal dan bermukim di 
sana selama bertabun-tahun. Di antaranya adalah masyarakat Byzantine, Mozarabic dan 
Y abudi. Mereka memberikan pengaruh yang sangat kuat yang kemudian terkristalisasi 
dan terpadukan di dalam nyanyian dan tarian rakyat Andalucia. Selain itu, Andalucia 
juga pemah pula diduduki oleb bangsa Moor dalam waktu yang sangat lama dan bangsa 
ini memberikan pengaruh orientalnya yang sangat kuat dalam musik. 

Pada abad XV orang-orang Gipsi datang ke Andalucia melalui Catalonia sekitar 
tahun 144 7. Mereka diduga berasal dari India tetapi tidak diketabui alasan mereka 
meninggalkan daerahnya dan merantau. Asal orang Gipsi ini diduga dari pegunungan 
Indus (lebib dari 3000 km panjangnya) atau Rajasthan (perbatasan dengan Pakistan) 
atau dari pegunungan Hindukuscb.2 Mereka bidup dari berkebun dan berpindah-pindah 
tempat. Kebidupan mereka sangat mempribatinkan. Walaupun orang-orang Gipsi itu 
bukanlah sastrawan tetapi mereka kaya akan ritme dan musik. Di Andalucia mereka 
berbaur dan menyerap cerita rakyat dan pengetahuan tentang sastra yang amat banyak. 
Sedikit demi sedikit, sebagaimana keterampilan bemyanyi dan menari diturunkan 
melalui garis keluarga dan juga basil dari belajar dari bangsa lain, maka lagu dan tarian 
ditambahkan ke dalam repertoar mereka. Setelah melalui interval waktu yang cukup 
lama lambat laun orang Gipsi memiliki style yang khas. Atas anugerah Raja Carlos III 
(1759-1788) orang Gipsi dari Andalusia memperoleb kewarganegaraan dan akhimya 
mereka tinggal di perkampungan kurnub. 3 

Karena kebidupan orang Gipsi yang susab dan menderita dan di Andalucia juga 
berkembang cerita rakyat yang dirasakan cocok untuk mereka, maka cerita rakyat itu 

1 Daniel Serna (danny_sema@yahoo.com) adalah dosen musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas 
Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, 50711. 

2 Gerhard Graf-Martinez, Flamenco Guitar Method Vol 2, (Mainz: Schott Music International, 2003), 
p.l22. 

Koizumi, T., Flamenco Guitar, (Singapore: Yamaha Music School, 1979),p.3. 
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juga diadopsi menjadi bagian dari bidup mereka. Dari sinilah tercipta lagu-lagu 
bemafaskan kehilangan harapan dan frustrasi yang disebut Cante Hondo atau Cante 
Grande. Yang termasuk kategori itu adalab: Caiias, Polos, Siguiriyas, Serranas dan 
Soleares.4 Kcmudian mereka mcngkombinasikan antara gayanya sendiri dengan unsur
unsur dari masyaralcat Andalucia. "P erkawinan" itulah yang membuahkan fenomena 
Cante Flamenco (bemyanyi flamenco). Ini bukanlab jasa dari orang-orang Gipsi atau 
masyarakat Andalucia, melainkan keduanya. Jadi ada dua unsur pokok dalam 
pembentukan karakter musik flamenco, yaitu: Andalucia yang memberikan background 
musik yang berusia sangat tua dan masyarakat Gipsi. Tanpa keduanya Flamenco tidak 
pemahada. 

Gambar 1. Peta Andalucia 5 

Asal mula Flamenco 

Ada banyak penjelasan tentang asal mula kata "flamenco". Flamenco bisa 
berarti "Flemish," "mirip gipsi," "gipsi". Seseorang yang sombong dan congkak , 
khususnya untuk orang gipsy, discbut "flamenco." Ada teori lain yang menjelaskan 
bahwa ada kemiripan bunyi antara kata bahasa Arab dan Moroco yang menurunkan kata 
flamenco ini, yaitu: "felaga menu" (fellahs = masyarakat pedalaman di Siria, Palestina, 
Arabia, dan Algeria), "felaga mangu" (nyanyian petani Morocco), "felahik:um" 
(nyanyian petani Arab). 6 Tetapi, penjelasan yang paling banyak diterima adalah bahwa 
kata "flamenco" berasal dari kata prokem Gipsi jlamancia dan jlaman dari kata jlama, 
yang berarti "b.crkobar". 7 

Ada tiga periode utama dalam sejarah flamenco, yaitu periode pertama yang 
dimulai awal abad XIX hingga tahun 1860. Periode ini disebut Ia epoca primitiva atau 
la epoca primera. Periode ini merupakan bagian dari kehidupan para Gipsi yang 

4 /bid. p.2. 
5 http://shop.lonelyplanet.com/shopsearch.jsp, di.akses Mei 2009. 
6 Gerhard Graf-Martinez, p.l2S. 
7 

T. Koizumi, Classical Guitar Course 3, (Tokyo: Yllnllha Music Foundation, 1978), p.9. 
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bermukim di Andalucia yang tidak pemah bennain musik di luar komunitas mereka. I 
Sekitar tahun 1850 masyarakat Andalucia "kuJit putih" mulai tertarik kepada flamenco 
dan para putra tuan tanah (Seiioritos) bersedia membayar para seniman flamenco untuk 
pertama kalinya setelah penampilan mereka di depan kaum para .seiforito.s yang 
dipertunjukk.an tanpa penonton. Pada masa inilah .untuk pertama kalinya gitar dipakai 
sebagai pengiring para penyanyi (cante). Silverio Franconetti, yang bukan seorang 
gipsi, membawa flamenco ke dalam cafes cantantes. Setela!t itu, ia membu.ka "Cafe de 
Silverio" eli Sevilla dan selanjutnya flamenco memasuki periode kedua dalam 
sejarahnya. 

Periode kedua disebut juga sebagai era "cafes cantantes" . Di kota Sevilla 
flamenco dimainkan secara profesional dan dari sana flamenco terus berkembang ke 
kota-kota besar lainnya hingga Madrid. Karena penampilannya yang dianggap 
membosankan maka jumlah kunjungan penonton dari hari ke hari kian merosot Untuk 
menarik minat penonton agar datang ke cafe unsur tarian dimasukkan ke dalam 
pertunjukan flamenco dan ini tampaknya berhasil. Instrumen gitar pun mulai menjadi 
bagian yang penting dalam flamenco dan berkembang menjadi instrumen solo. Dalam · 
periode ini musik flamenco berkembang hingga matang dan berakhir pada tahun 1910. 

Setelah tahun 1910, flamenco mamasuki peri ode ketiga dalam sejarahnya. 
Kunjungan ke cafe sudah sangat berkurang dan para seniman flamenco mulai dilupakan, 
kemudian ada usaha untuk mulai mempertunjukkan flamenco di panggung. Ada banyak 
pertunjukan dan variasi tontonan untuk flamenco, tetapi kualitas pertunjukannya amat 
bergantung pada selera penonton yang ternyata menyukai sisi hiburannya. Dalam 
rangka meningkatkan kembali popularitas flamenco, maka pertunjukan musik ini 
dipertontonkan bersama dengan pertunjukan "corridas" (adu banteng). Periode yang 
dikenal sebagai "operismo" ini sangat populer tetapi menjadi periode yang sangat 
buruk bagi flamenco yang berakhir pada saat Perang Sipil tahun 1936. Selama 
"operismo" ini ~ara artis flamenco kesulitan mendapatkan pekerjaan sebab kegiatan 
budaya berhenti. 

Gitar dalam Flamenco 

Bermain flamenco dikatalcan sebagai hay que .sentir, yaitu bermain lebih 
menggunakan perasaan daripada pikiran atau mengikuti partitur. Ada tiga unsur dalam 
flamenco, yang pertama adalah Conte Flamenco yang bemyanyi dan ini merupakan inti 
dari flamenco, kedua adalah Baile Flamenco yang menari untuk mendukung cante dan 
ketiga adalah Toque flamenco atau Flamenco Guitar yang bermain gitar untuk 
mengiringi cante dan baile. Pertunjukkan flamenco mula-mula disebut Cuadro 
Flamenco, yaitu nyanyian, tarian dan gitar melebur menjadi satu. 10 Sejauh ini tidak ada 
buk:ti-bukti yang menunjukkan bahwa gitar dipakai sebagai pengiring pada periode 
pertama dalam sejarah flamenco. Baru pada periode kedua gitar, yaitu instrumen musik 
yang sudah ada di Spanyol, dipakai untuk mengiringi dan mendukung penyanyi. Akan 
tetapi, dalam perkembangannya, justru gitar yang bermain secara solo, tanpa nyanyian 
dan tarian, membuat flamenco semakin populer. 

Ketika seorang pemain gitar mengiringi penari dan penyanyi ia haruslah 
memiliki intuisi dan sensitivitas yang tinggi, sebab ciri khas pertunjukan flamenco ialah 
spontanitas. Tanpa spontanitas pertunjukan flamenco terasa ham~, tidak wajar dan 
kaku, yang tentu saja ini tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Menurut tradisi fungsi 

8 Paco Pei\a, Toques Flamencos, (London: Musical Sales Limited, 1991), p.3. 
9 Gerhard Graf-Martinez, pp.I26-l27. 
1° Koizumi, p. 9. 
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pemain gitar flamenco sebenarnya adalah untuk menopang penyanyi atau penari agar 
mereka mampu menampilkan kemampuannya yang terbaik. Pemain gitar harus mampu 
menciptakan nuansa yang pas untuk tiap-tiap karya yang dimainkannya dan 
membawakan ritme serta mengikuti arah nuansa vokal penyanyi. Selain itu, ia juga 
harus mampu bermain fa/seta, yaitu menyisipkan melodi di antara frase-frase lagu. 
Saat bermain solo seorang pemain gitar flamenco harus mampu menyajikan seluruh 
nuansa flamenco. Fa/seta menjadi sangat rumit dan dibawakan mirip orang bernyanyi. 
Ritme menjadi kuat dan lebih rumit, mirip "hentakkan kaki" para penari. 

Karena fungsinya sebagai pengiring yang banyak memainkan rasgueado dengan 
jari tangan kanan, maka cara memegang gitar pemain gitar flamenco ikut menentukan 
keleluasaan gerakan jari dan tangan kanan. Oleh karena itu, ada perbedaan posisisi 
duduk dan cara memegang gitar antara pemain gitar klasil: dan flamenco. Untuk postur 
duduk pemain gitar klasik sebuahfootstool dipakai untuk meletakkan kaki kiri dan gitar 
disandarkan pada paha kanan. Pada flamenco, pemain gitu tidak memer1ukan footstool. 
Bagian terbesar dari badan gitar diletakkan di atas paha kanan dan lengan tangan kanan 
mengapitnya dengan kuat. Saat bermain solo paha kanan bisa diletakkan menyilang di 

h k. ·II atas pa a m. 

Sukat dan Pola Ritme 

Beat atau ketukan adalah perwujudan ritme yang paling sederhana. Arti 
musikalnya tampak ketika terdapat pola aksen kuat dan lemah teratur yang disebut 
"meter". Menurut teori musik tiap-tiap aksen itu dibagi menjadi sub-subdivisi. Jika 
dalam satu aksen terdapat dua subdivisi maka ia dikelompokkan menjadi simple time 
'sukat sederhana'; jika tiga subdivisi, compound time 'sukat majemuk'. Tanda birama 
atau sukat bukan cuma menunjukkan meter, melainkan juga menunjukkan apakah 
pengelompokannya itu termasuk simple atau compound time. 12 Pembagian dua 
subdivisi disebut ritme biner dan pembagian tiga subdivisi disebut ritme terner. 

Flamenco menggunakan pengelompokan biner dan terner dalam musiknya. Sebagai 
contoh sukat J adalah ritme biner dengan subdivisi biner, sebab di dalam satu birama 
terdapat dua ketuk dan tiap satu ketuk terbagi menjadi dua subdivisi yang sama: 1-2, 1-
2; demikian juga dengan sukat !, subdivisinya ada1ah 1-2, 1-2, 1-2. Akan tetapi, sukat I 
termasuk ritme biner tetapi mempunyai subdivisi terner, yaitu: 1-2-3, 1-2-3. Dengan 
memakai sukat I dan sukat J secara bergantian maka akan didapati 12 subdivisi yang 
masing-masing mewakili tiap ketukan dan ini membentuk satu pola tetap. Jadi ini bisa 
dikatakan bahwa terdapat 12 ketukan atau beat di dalam kombinasi sukat I dan 1. Pola 
ritme ini merupakan pola ritme paling penting dalam tipe musik flamenco seperti: solea, 
siguiriya, bulerias atau alegrias. Akan tetapi, ada juga beberapa tipe musik flamenco 
yang tidak mengikuti pola ritme khusus, yang disebutfree style, misalnya: malagueiias, 
tarantas atau fandango naturales. 13 

Com pas 

Unsur ritme dasar di dalam flamenco disebut compas yang artinya petunjuk. 
Compas menunjukkan pola aksen gerakan pulsa yang muncul berulang-ulang. Tiap-tiap 
compas memiliki pola yang berbeda. Compas Solea mempakan pola ritme paling khas 

II K. . 4 OIZUml,p .. 
12 Paul 0. Harder, Basic Materials in Music Theory: a Programmed Course, The Fourth Edition, (Boston: 
Allyn and Bacon, Inc) p. 87. 
13 Faustino Nunez, Comprende el Flamenco (Madrid: RGB Arte Visual S.L., 2003), p. 14. 
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dari musik flamenco dan banyak style lain diturunkan darinya, misa1nya alegrias dan 
bulerias. 

Ada sedikit perbedaan dalam memahami aksentuasi yang terdapat di dalam 
flamenco dibanding dengan musik klasik tradisional. Untuk memudahkan 
memahaminya digunakan "jam flamenco" , yaitu jam tiruan yang jarumnya bergerak 
searah dengan gerakanjarumjam sungguhan. Jam flamenco berfungsi sebagai pengatur 
ritme. Separuh sisi kanan berkaitan dengan tanda birama iyrang dihitung enam beat not 
seperdelapanan dengan aksenjatuh pada angka 12 (yang ditulis dengan angka '(2)') dan 
3. Jadi ia membagi keenam beat itu (yang diwakili oleh angka jam) menjadi dua 
kelompok: "(2)-1-2" dan "3-4-5". Dengan cara yang sama maka separuh sisi kiri jam 
berkaitan dengan tanda birama t dengan aksen jatuh pada angka 6, 8 dan 10. Jadi ia 
membagi keenam beat di dalamnya menjadi tiga kelompok: "6-7, 8-9 dan 10-11." Lihat 
gambar di bawah ini: 

IIOief, buleria 
dan alegria mulai 

Gambar 2. Jam Flamenco 

Dari gambar di atas tampak bahwa style solea, bul~rias dan alegrias dimulai dari 
angka 1 dan berakhir pada angka 1 0; style seguriya dimulai dari angka 8 dan berakhir 
pada angka 6. Bila digambarkan dengan diagram, style solea, buleria dan a1egria adalah 
sebagai berikut.: 

~ J. J. 
(2) 1 2 3 4 
• Jt Jt • Jt 

7 
}t 

J 
g 

• 
J 

9 10 
}1 • 

Gambar 3. Style So1ea, Buleria dan Alegria 

Sedangkan style seguriya adalah sebagai berikut: 

i J 
8 .. J 

9 10 
J{ • 

(l) 
J1 

J ~ J. 
(2) 11 
• J{ 

2 
J{ 

3 • 
Gambar 4. Style Seguriya 

Keterangan: • = aksen -,t = tidak beraksen 
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Perbedaan aksen yang jatuh antara pola ritme musik klasik tradisional dan 
flamenco dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

Tradisional 
Flamenco 

1 2 3 4 5 6 
(2) 1 2 3 4 5 

Pola Ritme Terner dan Diner 

7 8 91011 12 
6 7 8 9 10 (1) 

Pola ritme yang paling dominan dari musik £amenco adalah temer yang 
dimainkan menurut sukat i. Yang memakai pol a ritme ini 1dalah fandango - baik dari 
Huelva, Malaga atau Granada - dan sevillana. Tiap-tiap style walaupun dimainkan 
dengan memakai ritme yang sama, tetapi mempunyai pola, nada dasar dan iringan gitar 
yang berbeda. 14 Perhatikan tabel di bawah ini: 

Verdiales 

E 
II ~ u 

F 

r u r:r I r u r u r:r =II 

Fandangos de Huelva 

E Am G F E . 

I ! w t:t:t r I r u r $ I w t:t:t r I r u r $ =11 

Sevillanas 
C G C 

~1 :---r ----u........_r~$ -+-I _.,.r~u.........._---r ----4u~....._r ~I 

14 Faustino Nunez, p. 16. 
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Bulerias 

1: r t~r t! r:J lr t~r t! t:flll 
So lea, (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) 

Bulerias, I 8 , 
~ LJ r:J I r::t- r r r::t :11 Alegias 4 

A Bb c Bb A 

Bulerias I : ~ ~ ~I~ ~ ~~~ ~ ~ I ~ ~ ~ :11 
(2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) 

Gambar 5. Macam-macam Style dengan pola ritme temer 
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Selain pola ritme temer, flamenco juga menggunakan pola ritme biner. Style 
musik flamenco yang memakai pola ritme ini antara lain: tango dan tiento, dan style lain 
yang diturunkan dari keduanya adalah: rumba, garotin, farucca, taranto, colombiana, 
milonga, dan vidalita. Akan tetapi, yang menjadi dasar dari musik flamenco berritme 
biner ini adalah tango yang berbasis sukat t 15 Perhatikan gambar di bawah ini: 

Tango 
Bb7 A 

2 
4 

2 
4 

Tiento 

1: 
Bb7 C7 Bb7 A , 
~ ~ t: i 

, 
~ ~ 

Farruca 
L2_J 

I~ 
E E 

j r r r i L1 I j j i r i 
Rumba 

E F 

Gambar 6. Macam-macam Style dengan pola ritme biner 

Harmoni 

r· 

Flamenco menggunakan modus phrygian, modus mayor dan minor untuk 
menyusun harmoni menurut style yang dimainkan. Modus phrygian adalah susunan 
tangga nada yang dimulai dari not dominan dari tangga nada minor. Untuk memberikan 
ciri khas leading tone dinaikkan satu semitone sehingga susunan tangga nada yang 

l5p . N' austmo uflez, p. 32. 
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terjadi kedengaran bemuansa Timur Ten.pah atau Arab, Moor, Persia atau lbrani. 16 
Modus baru ini disebut modus Andalucia. 1 Perhatikan gambar di bawah ini: 

'<> u <> u e n • n ~~ 
Modus A :Minor 

' 
I 

n e il:l ll n e 
e il:l e 

! 

Modus E Phrygian 

' 
n e 1:1 

le il:l e e n 

Modus Andalucia 

Dalam praktik kadang-kadang penggunaan melodi sedikit berbeda dengan 
harmoni. Tangga nada phrygian dipakai untuk membentuk melodi sedangkan leading 
tone dari tangga nada minor harmonis digunakan untuk membentuk harmoni. Lihat 
gambar di bawah ini: 

'ldJJJiJ!flldJiJiJ$14J$JiJ$1 f j~ J J I 
...._ _____ Tangga nada E Phrygian _____ ...... G# adalah l1ading ton1 i 

dari A minor hannonis 1 

Banyak gerakan dan variasi melodi dibangun atas sekuen kadens I, VII, VI, V 
yang menurut teori musik barat adalah kadens setengah, tetapi bagi flamenco kadens itu 
adalah kadens sempurna. 18 

nn 
G F E 

Berik:ut ini adalah daftar penggunaan modus menurut style yang digunakan 
dalam flamenco. Modus Tonal Mayor mencakup style: CANTINAS (Alegrias, 
Cantifias, Romeras, Mirabras), CABALIES, GUAJIRAS, COLOMBIANAS, 
GARROTIN DAN RUMBA; Modus Tonal Minor: MILONGA, VIDALIT A, RUMBA, 
F ARRUCA, MARIANAS; Mayor berpindah ke Minor: TANGUILLO, CARACOLES, 
RUMBA. Modus Modal mencakup style: SEGUIRIY A, SOLEA, BULERIAS, CANA, 
LIVIANA, TANGO, SERRANA, POLO, TIENTOS; campuran Modal dan Tonal: 
FANDANGOS (Huelva, Malaga, Granada), MALAGUENA, TARANTA, TARANTO, 

16 Ivor Mairants, The Flamenco Guilar, (London: Latin-American Music Publishing Co. Ltd., 1958) p. 
24. 
17 Faustino Nunez, p. 42. 
18 Mairants, p. 24. 
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RONDENA, GRANAINA, CARTAGENERA, MINERA; beatonal: PETENERAS, 
BULERIAS, CARACOLES, RUMBA, MILONGA, dan TANG0. 19 

Penutup 

Flamenco adalah bentuk seni dari Andalucia sebagai ungkapan perasaan hati 
masyarakatnya yang paling dalam. Setelah melalui perjalanan sejarah yang panjang 
menjelang abad XX flamenco sempat mengalami kemunduran yang berarti. Akan tetapi 
setelah berakhirnya Perang Dunia II flamenco bangkit kembali ' dengan berbagai 
pemuculan pertunjukan. Pada saat itu gitar tidak lagi berfungsi sebagai pengiring cante 
lagi, tetapi berkembang menjadi instrumen solo. Salah seorang gitaris flamenco yang 
paling berjasa adalah Ramon Montoya (1880-1949) yang berhasil mengangkat status 
gitar flamenco sebagai instrumen solo. Para tokoh yang mengikuti jejak Montoya 
antara lain: Sabicas, Paco de Lucia, Paco Pefia, Manitas de Plata dan gitaris flamenco 
lainnya yang bisa didapati rekamannya. 20 
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