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Menyimak Lirik Lagu-lagu I Gusti Putu Rakadhanu 

Dari Nasionalisme, Romantika Cinta, sampai Denpasar Berseri 
 

 

Pengantar 

I Gusti Putu Rakadhanu adalah pencipta lagu yang sangat produktif. Dalam buku ini terkumpul 

hampir 70 karyanya. Lagu-lagu ini diciptakan dari tahun 1990-an hingga 2000-an. Sebagian 

besar karya dia sendiri, hanya satu dua diciptakan bersama komposer lain seperti dengan Ngurah 

Ardjana (alm) dan AAN Gede Kusuma Wardhana. Bekerja sama dalam mencipta lagu 

merupakan hal yang biasa. Boleh dikatakan bahwa dekade 1990-an dan 2000-an merupakan 

masa produktif bagi Rakadhanu berkarya. 

 

Uraian berikut akan menyimak pesan-pesan yang terkandung dalam lagu-lagu Rakadhanu, 

komposer kelahiran Gemeh, Denpasar, 30 Juli 1943. Penyimakan dilakukan dengan 

mengombinasikan kajian struktur isi lagu, ekspresi yang digunakan, dan konteks sosial saat lagu 

diciptakan dan konteks sosialnya kemudian. Beberapa tema dominan diangkat untuk melihat 

perhatian atau sensitivitas Rakadhanu dalam mencipta lagu dan sejauh mana arti ciptaannya 

dalam memahami citra dan perubahan yang terjadi di Bali pada umumnya dan Denpasar pada 

khususnyaUntuk meguatkan analisis, kutipan relevan dari lagu-lagu disertakan. Namun, 

berhubung terbatasnya ruang untuk analisis, tidak setiap lagu dianalisis secara rinci. 

 

Aneka Genre Lagu 

Jika dilihat dari segi genre, Rakadhanu telah menciptakan berbagai jenis lagu termasuk genre 

keroncong, pop, lagu anak-anak, lagu mars, dan hymne. Yang dijadikan media ekspresi adalah 

bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Kebanyakan memang lagu-lagunya ditulis dalam bahasa 

daerah Bali, meski demikian dia juga menunjukkan kemampuannya menulis lagu dalam bahasa 

nasional. 

 

Genre lagu keroncong dan lagu anak-anak sudah umum diketahui. Yang pertama dikenal karena 

iramanya pelan, mendayu-dayu; sedangkan genre lagu anak-anak adalah kategori yang 

ditentukan karena iramanya yang sederhana dan isinya yang berkaitan dengan kegemaran dan 

jiwa anak-anak. Lagu keroncong bisa mengambil tema perjuangan, kekaguman akan keindahan, 

romantika cinta, sedangkan lagu anak-anak umumnya berisi nasehat atau keriangan senda-gurau. 

 

Mars adalah jenis lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang agak cepat, penuh semangat, cocok 

untuk mengiringi baris-berbaris militer. Dalam perkembangannya, lagu mars juga dijadikan 

genre lagu-lagu berbagai instansi di luar militer. Banyak lembaga atau organisasi terutama 

lembaga pendidikan memiliki mars. Selain mars, ada juga genre hymne, yaitu lagu yang 

temponya pelan (tapi tidak sepelan genre keroncong) dan isinya adalah untuk puja-puji. Semula 

untuk puja-puji kepada Tuhan, belakangan berkembang untuk puja-puji organisasi atau institusi. 

Banyak lembaga pendidikan memiliki salah satu atau keduanya: mars dan hymne.  

 

Rakadhanu kelihatan lincah sekali dalam menciptakan genre-genre yang berbeda itu. Dia sudah 

biasa ulang-alik dari satu genre ke jenis lagu yang lain. Karya-karyanya dalam buku ini 
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menunjukkan talentanya. Penerbitan lagu-lagu Rakadhanu dalam kumpulan ini bukan saja 

bentuk apresiasi kepada talenta sang komposer dan kontribusinya kepada dunia senia tetapi juga 

upaya mulia untuk menyelamatkan ‘warisan budaya’.  

 

Kalau tidak dikumpulkan, bukannya tidak mungkin karya-karya seni ini akan tersebar dan lalu 

hilang seiring perjalanan waktu. Penerbitan ini akan memberikan akses yang lebih luas bagi 

penggemar lagu-lagu untuk menyimaknya, atau menyanyikan untuk kepentingan grup vokal, 

paduan suara, atau untuk lagu pilihan dalam perlombaan seperti yang banyak terjadi selama ini. 

Penerbitan buku ini dibantu oleh Pemerintah Kota Denpasar, langkah yang pantas dihargai 

karena seseuai dengan spiritnya menjadi Kota Berwawasan Budaya. 

 

 

Rakadhanu dan Komposer Denpasar Lainnya  

Pencipta lagu adalah sososk yang langka. Ada banyak penyanyi terkenal dan bersuara merdu, 

ada banyak pemain musik berbakat, tetapi belum tentu mereka adalah komposer. Sebaliknya, 

bagi seorang pencipta lagu, menguasai musik dan seni suara adalah prasyarat penting. Bakat 

alam dan intelektualitas juga penting. Karena padatnya syarat inilah, pantas jumlah pencipta lagu 

tidak banyak adanya.  

 

Denpasar hanya memiliki segelintir insan yang tampil dan dikenal sebagai pencipta lagu. Mereka 

adalah I Gusti Putu Wedasmara, Anak Agung Made Cakra, dan Rakadhanu sendiri. Pemerintah 

Kota Denpasar telah memberikan mereka penghargaan, begitu juga dengan Pemprov Bali. 

Kehadiran mereka melengkapi kekayaan Bali akan seni tradisi dengan seni modern. Ketiga 

komposer Denpasar ini memiliki kelebihan masing-masing. 

 

Wedasmara banyak menciptakan lagu (berbahasa) Indonesia, dan berhasil meraih popularitas 

nasional. Lagu-lagunya sangat popular dan dinyanyikan oleh penyanyi papan atas, atau 

penyanyi-penyanyi itu menjadi popular karena menyanyikan lagu ciptaan Wedasmara. Penyanyi-

penyanyi tersebut antara lain Tetty Kadi, Deasy Arisandhi, dan Titik Sandhora-Muchsin. Lagu-

lagu ciptaan Wedasmara yang membuat mereka populer antara lain “Senja di Batas Kota” dan 

“Kau Selalu di Hatiku”. Lagu-lagu ini menjadi pop-klasik dan masih diputar oleh radio-radio di 

Denpasar. Walau populer dengan lagu pop Indonesia, Wedasmara juga menciptakan beberapa 

lagu pop Bali misalnya ‘Kadèn Saja’ (Kirain Sungguhan). 

 

Anak Agung Made Cakra dikenal sebagai pelopor lagu pop Bali. Dengan Band Putra Dewata, 

dia memasuki dunia rekaman dan sukses luar biasa. Rekaman dilakukan di Banyuwnagi karena 

fasillitas di Bali untuk itu awal tahun 1970-an belum ada. Lagu-lagu rakyat “Kusir Dokar” dan 

“Bungan Sandat” berhasil dipopulerkan lewat pita rekaman dengan musik dan irama khas Bali 

yang menghibur dan member nasehat. Setelah rekamannya popular, Band Putra Dewata 

mendapat undangan pentas ke berbagai desa di Bali secara bertubi-tubi. Ada sejumlah penyanyi 

muda yang diorbitkan, membawakan lagu-lagu ciptaan dan yang arrangement-nya ditangani oleh 

Made Cakra. Lebih dari itu, rintisannya masuk ke dapur rekaman diikuti oleh kelompok band 
dan penyanyi lainnya pada dekade 1980-an dan 1990-an seperti Ketut Bimbo (Singaraja) dan 

Yong Sagita (Singaraja/Denpasar).  
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Berbeda dengan kelegendarisan Wedasmara dan AA Made Cakra, Rakadhanu pada awalnya 

lebih banyak bermain band, bergabung korps musik (korsik) kepolisian karena dia berprofesi 

sebagai polisi, dan juga bergabung dengan kelompok keroncong. Kegemaran Rakadhanu 

bermain band sudah muncul sejak sekolah SMPN I Denpasar. Bakat ini berlanjut ketika dia 

menjadi polisi, bergabung dengan kelompok drumband atau korsik kepolisian. Rakadhanu 

sempat bergabung dengan Band Putra Dewata. Belakangan Rakadhanu juga menjadi pencipta 

lagu. Jumlah ciptaannya banyak, seperti terkumpul dalam buku ini. 

 

Walaupun Rakadhanu tidak sepopuler Cakra dan Wedasmara, produktivitasnya luar biasa dan ini 

patut dihargai. Hal lain yang menjadi kelebihan dari Rakadhanu adalah keberhasilannya untuk 

mengumpulkan lagu-lagunya dalam buku ini sehingga menjadi ‘warisan budaya’. Lagu-lagu 

ciptaan Rakadhanu banyak diangkat sebagai lagu wajib atau pilihan dalam lomba paduan suara 

siswa sekolah, misalnya saat Pesta Seni Remaja (PSR) Denpasar. Lomba-lomba lain juga 

menjadikan lagu-lagu Rakadhanu sebagai lagu pilihan.  

 

Lagu-lagu yang ditinggalkan lengkap dengan notasi note-balok dan notasi biasa sehingga sampai 

kapan pun lagu-lagu ini bisa dipelajari, misalnya oleh kalangan grup vokal (vocal group), 

kelompok paduan suara, atau lembaga pendidikan. Selain nilai seni, warisan budaya, lagu-lagu 

Rakadhanu ini pun memiliki nilai edukasi. 

 

Popularitas Rakadhanu kelihatannya berjalan pelan, tidak meroket seperti Wedasmara dan AA 

Made Cakra, tetapi pasti dan akan terus demikian sepanjang kegiatan festival budaya dan 

aktivitas paduan suara berlanjut sebagai arena lagu-lagu yang diciptakan Rakadhanu dipilih dan 

dinyanyikan.  

 

Beragam Tema 

Menyimak lagu-lagu dalam kumpulan ini, satu hal yang langsung terasa adalah beragamnya 

tema yang diangkat. Perbedaan tema itu mengesankan berbedanya sumber inspirasi atau pilihan 

tema dari komposernya. Tema-tema yang dominan muncul adalah nasionalisme, pesan-pesan 

sosial keagamaan dan kebudayaan, ajakan membangun kota, sendagurau sebagai hiburan, dan 

lagu-lagu bertema romantika cinta. Beragamnya tema itu tidak saja menunjukkan tingginya 

kreativitas Rakadhanu tetapi juga luasnya perhatiannya pada hal-hal yang aktual dalam dinamika 

masyarakat dan budaya Bali. 

 

Jika dilihat strukturnya, umumnya lagu-lagu Rakadhanu bsia dibagi menjadi tiga bagian. Bagian 

utama, di awal, berisi deskripsi tentang topik atau tema lagu. Bagian kedua, yaitu bagian tengah, 

penegasan deskripsi. Bagian ketiga, yaitu bagian terakhir, umumnya berisi ajakan, doa, nasehat, 

atau komitmen untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam tema lagu. Kata-kata 

‘semoga’ atau ‘mogi-mogi’ banyak dipakai untuk menandai ‘doa’ atau ‘dumogi’ (bahasa Bali 

berarti ‘doa’), dan kata-kata ‘jagalah’ atau ‘ngiring’ (bahasa Bali berarti ‘mari’ atau ‘ayo’). 

Dalam uraian berikut, pilihan ekspresi itu akan ditonjolkan untuk menguatkan pesan lagu. 
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Nasionalisme 

Pesan-pesan kebangsaan muncul berulang kali dalam beberapa lagu ciptaan Rakadhanu. Sikap 

nasionalisme itu diungkapkan dalam konteks Nusantara dan juga dalam konteks Bali. Tema-tema 

nasionalisme umumnya muncul dalam lagu berbahasa Indonesia yaitu “Mars Bali Dwipa Jaya”, 

“Terima Kasih Pahlawan”, “Indonesia Emas”, dan “Nusantara Jaya”. Lagu “Mars Bali Dwipa 

Jaya” diciptakan bersama Ngurah Ardjana, tahun 2004, sedangkan lagu “Terima Kasih 

Pahlawan” diciptakan AAN Gede Kusuma, sedangkan Rakadhanu menyusun musiknya. Tiga 

lagu menggunakan bahasa Indonesia. Satu yang menggunakan bahasa Bali adalah  “Nusantara 

Jaya”. Terlepas dari itu, semua lagu mengandung pesan-pesan nasionalisme yang diungkapkan 

dengan berbagai ekspresi dan berbagai konteks. 

 

Lagu “Indonesia Emas” melukiskan perasaan tokoh-aku (aku subjek) terkenang akan jasa 

pahlawan yang rela berkorban demi Indonesia. Kenangan ini terjadi pada suatu senja, 50 tahun 

setelah Indonesia merdeka. Teks lagu tidak menyertakan angka tahun penciptaan, tetapi besar 

kemungkinan diciptakan tahun 1995. Saat itu, Indonesia merayakan ‘Indonesia Emas’, ditandai 

dengan banyak kegiatan seperti festival, diskusi, seminar, pameran,  penerbitan, perlombaan olah 

raga dan seni. Berbagai kegiatan swasta, pemerintah, dan masyarakat pada saat itu senantiasa 

dikaitkan dengan perayaan ‘Indonesia Emas’. Perayaan Indonesia Emas juga ditandai dengan 

kegiatan internasional, seperti ‘Sail Indonesia’ yang ditandai dengan berlabuhnya perahu laayr 

dari berbagai negeri di Pelabuhan Benoa, Bali. Dalam demam Indonesia Emas itulah kiranya 

lagu ini diciptakan. 

 

Inspirasi dari perayaan Indonesia Emas ini membuat Rakadhanu sebagai pencipta lagu untuk 

mengucapkan terima kasih kepada pahlawan atas perjuangannya. Dalam menghormati dan 

menghargai pengorbanan dan perjuangan pahlawan, Rakadhanu menggunakan ungkapan 

‘perjuanganmu membahana di dada kami’. Lagu ditutup dengan ‘komitmen’ aku-subjek, tentu 

saja mewakili publik, untuk meneruskan perjuangan pahlawan ‘membangun Indonesia negeri 

tercinta’. Lagu ini tak hanya mengobarkan nasionalisme, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai 

penanda momentum peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka. Lagu seperti ini tidak mungkin 

diciptakan di luar momentum 50 Tahun Indonesia. Sampai di sini dan dengan lagu ini 

Rakadhanu menunjukkan kreativitasnya dalam memanfaatkan momentum. 

 

Lagu “Nusantara Jaya” yang berbahasa Bali menyampaikan nasehat kepada generasi muda 

(teruna-teruni) untuk senantiasa siaga membela negeri (Ibu Pertiwi). Salah satu cara membela 

negeri adalah dengan mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Diungkapkan juga bahwa 

Pancasila terbukti sakti, walau banyak kekuasaan memperkosanya, namun tidak berhasil. Istilah 

teruna-teruni dalam lirik lagu ini tidak saja ditujukan kepada generasi muda Bali, karena lirik 

menggunakan bahasa Bali, tetapi ditujukan untuk teruna-teruni seluruh Nusantara (Punika uduh 

teruna-teruni Nusantara Indonesia). Kalau dalam lagu “Indonesia Emas” sosok pahlawan 

menjadi fokus untuk memupuk spirit nasionalisme, dalam lagu “Nusantara Jaya” yang menjadi 

fokus nasionalisme adalah dasar negara Pancasila. Kata ‘pahlawan’ dalam lagu ini disebut sekali 

di baris terakhir, meski demikian, jasanya tetap penting karena Nusantara dibangun atas darah 
pahlawan (kawangun antuk rah pahlawan). 

 

Lagu “Terima Kasih Pahlawanku”, sesuai dengan judulnya, menegaskan rasa hormat generasi 

penerus kepada pahlawan kemerdekaan. Lagu ini ditutup dengan doa, yaitu doa agar arwah 
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pahlawan diterima di sisi Tuhan. Tidak ada angka tahun kapan lagu ini diciptakan, tetapi kapan 

pun itu, tentu tidak ada istilah ‘terlambat’ untuk mengapresiasi jasa pahlawan, tidak ada kata 

terlambat dalam mendoakan mereka agar diterima sisi Tuhan sesuai dengan amal-bhaktinya 

kepada bangsa dan negara. 

 

Nasionalisme atau semangat keindonesiaan dalam “Mars Bali Dwipa Jaya” dinyatakan dengan 

semacam seruan ‘jayalah negeriku, bersatulah bangsaku Indonesia’. Bagian pembuka lagu ini 

berisi pengenalan mengenai Pulau Bali sebagai Pulau Taman, Pulau Dewata, Pulau yang BALI 

(bersih aman lestari indah). Pada bagian tengah, diungkapkan kejayaan Bali mendukung 

kejayaan Indonesia antara lain karena Bali ‘menjunjung tinggi Pancasila’. Pada bagian akhir 

berisi ajakan tidak langsung dengan ungkapan “Bersatu padu kita bersatu padu, Membangun 

Bali Dwipajaya”. Dalam lagu ini, jelas terungkap komitmen Bali untuk menjaga Pancasila, 

menjaga persatuan bangsa, dengan cara membangun Pulau Bali yang jaya. 

 

Tema nasionalisme juga kuat terungkap dalam lagu bergenre keroncong yaitu “Kendala Maya” 

(1991), “Bagimu Generasi Penerus” (1998), “Remaja Harapan Bangsa” (1998), “Kau Tetap 

Indonesiaku” (2002), dan keroncong “Rintihan Ibu Pertiwi” (2002). Keroncong “Kendala Maya” 

yang tampaknya paling awal dicipta (1991) berisi dorongan bagi remaja untuk membela negeri 

Indonesia, bersatu membangun Nusa dan Bangsa. Dalam lagu ini juga diungkapkan ‘Pancasila 

sakti’ yang pasti menang untuk menghacurkan ‘kendala maya’ (rintangan yang tak tampak). 

Keroncong “Rintihan Ibu Pertiwi” menyindir generasi muda yang lupa akan sejarah, lalu 

didorong agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi membangun “Indonesia tercinta”. 

 

Lagu “Bagimu Generasi Muda” mengajak generasi muda untuk mengamalkan Pancasila, 

melanjutkan perjuangan pahlawan, agar generasi muda bisa suskes mengantarkan Indonesia jaya 

‘dalam era globalisasi dunai”. Lagu ini diciptakan tahun 1998, tahun-tahun ketika istilah 

‘globalisasi’ semakin populer di masyarakat. Pesannya bahwa nasionalisme tetap penting di era 

global. Lagu-lagu ini ikut mengentalkan tema-tema nasionalisme dalam lagu-lagu Rakadhanu, 

baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Nasionalisme adalah nilai dan 

semangat yang relevan bagi Indonesia untuk kini dan masa depan.  

 

Dua kata kunci penting dan muncul berulang dalam menyelipkan pesan nasionalisme pada lagu-

lagu Rakadhanu adalah ‘pahlawan’ dan ‘Pancasila’. Kedua kata kunci ini juga muncul dalam 

lagu-lagu mars universitas, misalnya “Mars Undiksha”  (ciptaan Ardini dan Rakadhanu, 2007) 

dan “Mars Udayana” (diciptakan bersama Dharsika, 1995), dan “Mars SMP Swadharma” 

(diciptakan bersama Dharsika, 2002). 

 

Ungkapan ‘Merah Putih”  sebagai warna bendera juga muncul untuk eskpresi nasionalisme tetapi 

tidak sesering kata kunci di atas. Nasionalisme di sini diarahkan pada pentingnya generasi 

penerus untuk tidak saja berterima kasih kepada pahlawan tetapi meneruskan semangat 

perjuangannya. Pancasila dianggap sebagai pilar pemersatu bangsa dan negara. Ide-ide seperti ini 

banyak muncul dalam wacana pendidikan dan pelajaran di sekolah atau pidato pejabat, tetapi 

mungkin akan terasa lain ketika disampaikan dalam wacana lagu karena memiliki unsur 

menghibur. 
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Romantika Cinta 

Romantika cinta merupakan tema universal dalam berbagai karya seni, terutama lagu-lagu. Lagu 

Barat, lagu pop Indonesia, lagu genre dangdut, lagu pop daerah, atau lagu genre apa pun, tema 

cinta selalu menonjol. Dari tema romantika cinta itulah, unsur hiburan lagu-lagu kuat terasa. 

Kesan hiburan itu kian bertambah dengan kombinasi ungkapan atau kisah jenaka atau 

sendagurau. Sebagai seorang anggota polisi yang dikenal sebagai serius dan disiplin, Rakadhanu 

dalam mencipta lagu juga menampakkan rasa humornya.  

 

Romantika cinta yang bernada humormisalnya bisa disimak dalam lagu “Kladi Sabrang Kleneng 

Jepun” dan “Tua-tua Ngaku Truna”, keduanya berbahasa Bali. Lagu “Kladi Sabrang Kleneng 

Jepun” berisi kisah majangèran, nama jenis tarian hiburan yang teridir dari jangèr (penari 

perempuan) dan kècak (laki-laki). Mereka menari dan menyanyi dengan irama lagu kocak, penuh 

sendagurau romantika cinta, Judul lagu adalah ungkapan bersyair/pasaling rayu atau saling tolak 

rayuan dalam pantun kilat yang dinyanyikan penari. Awal dari lagu berisi ungkapan suasana 

‘galang bulan’ (terang bulan) yang diasosiasikan dengan ‘girang manah titiang’ (hatiku riang). 

Dua aku-subjek dalam lagu ini adalah Wayan (kècak) dan Nyoman (jangèr). Keriangan itu 

dilanjutkan ajakan Wayan kepada Nyoman untuk bermain jangèr. Saat majangèran itulah, 

Wayan penari kècak melantunkan tembang “kladi sabrang kleneng jepun” yang diarahkan ke 

Nyoman, penari jangèr, lalu dipantunkan dengan sendagurau seperti ini, diuncapkan dua kali: 

 

kladi sabrang kleneng jepun 

Mbok Nyoman sing makutang  

Nyonyo lambih basang nyantung 

(artinya: Mbok Nyoman tak memakai BH, payudara panjang peruta kembung). 

 

 

kladi sabrang kleneng jepun 

Mbok Nyoman sing mabangkiang asah begbeg cara lesung 

(Artinya: Mbok Nyoman tak berpinggang tubuh datar bagaikan lesung) 

 

Mbok Nyoman juga memberikan balasan pantun, dengan melontarkan sendagurau mengejek 

yang tidak kalah jenakanya, dengan juga menggunakan ungkapan sama. 

 

kladi sabrang kleneng jepun 

Bli Wayan sakit bangkiang kisah-kisah sing nyidang bangun 

(Wayan sakit pinggang gaer-geser tak bisa bangun/berdiri). 

 

kladi sabrang kleneng jepun 

Bli Wayan bangkiang lantang angkod-angkod cara lesung 

(Wayan sakit pinggang bergerak a lot seperti lesung) 

 

Unsur sendagurau dalam lagu ini dilengkapi dengan pesan di akhir lagu dengan mengatakan 
jangan marah atas sendagurau ini (sampunang duka, niki wantah macanda) dan marilah tidur 

karena sudah malam, esok lanjutkan lagi. Tentu bukan ‘tidur bersama’ maksudnya, tetapi di 

tempat masing-masing. Lagu ini tipikal seperti kebanyakan lagu jangèr yang jenaka, 

didendagkan untuk keriangan, idealnya saat bulan terang, ketika purnama. Dalam lagu lain yang 
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bertema jangèr, Rakadhanu menjadikan lagunya untuk menyampaikan pesan yang lebih serius, 

seperti tampak dalam lagu “Jangèr Muda-mudi”. Salah satu pesan yang disampaikan adalah 

ungkapan komitmen si jangèr dan kècak untuk membangun budaya (ngawangun jangèr, 

nabdabang budaya bangsa).  

 

Dua contoh lagu bertema romantika cinta lainnya adalah “Ratu Ayu” dan “Oh Angin Oh Bulan” 

(2003). Lagu “Ratu Ayu”  mengungkapkan puja-puji seorang lelaki kepada seorang perempuan 

yang cantik nian seperti bidadari. Tidak saja aku-subjek tetapi semua pemuda (terunanè sami) 

merasa kagum melihat kecantikan ‘Ratu Ayu’ sehingga mereka tergila-gila untuk bisa 

bersanding (buduh paling nagih masanding). Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk 

melukiskan kecantikan Sang Ayu adalah yang sudah banyak terpakai seperti melukiskan 

langsing pinggang ibarat acekel gondo layu (seikat [sayur] gondo layu), langkahnya gontai, 

ayunan tangannya cara Denbukit (bagaikan ayunan tangan orang dari Bali Utara.). Penggunaan 

ungkapan lama bukan serta merta harus diterima sebagai klisè tetapi menghidupkan pemakaian 

ekspresi yang mungkin sudah terlupakan. 

 

Lagu “Oh Angin Oh Bulan” (2003) yang menggunakan bahasa Bali mengungkapkan kerinduan 

dan kasmaran seorang laki-laki kepada pacarnya. Dia memohon dengan sangat-amat agar angin 

dan bulan sudi menyampaikan cintanya kepada kekasihanya (tekedang ja sutresnan tiange .. 

marep ring gagèlan titiangè). Seperti pada struktur pembuka lagu-lagu Rakadhanu yang lain, 

dalam lagu ini pun deskripsi ideal diisi dengan suasana alam yang romantik, seperti bisa 

dirasakan dengan ucapan romantik “angin oh angin” dan “Oh angin oh bulan). Ungkapan “oh” 

adalah ekspresi untuk berbagai perasaan, namun dalam konteks ini untuk “kerinduan”. 

 

Cinta adalah hal yang universal. Dia tidak saja bisa diekspresikan kepada kekasih atau insan lain 

termasuk orang tua dan saudara, tetapi juga bisa ditujukan kepada bangsa, tanah air, pulau, 

budaya, dan banyak lagi. Kepada apa perasaan senang muncul, kepadanya rasa cinta bisa 

diekspresikan dalam aneka metafora, seperti akan terang dalam uraian tema-tema berikutnya. 

 

Budaya Bali 

Lagu bertema Bali dan aktivitas serta artefak yang berkaitan dengan Bali cukup dominan dalam 

lagu-lagu Rakadhanu. Sebagian besar lagu mengekspresikan puja-puji dan haraoan ideal akan 

Bali, namun ada juga parody atau ironi akan keindahan Bali. Terlepas dari ini, banyaknya lagu 

bertema Bali tidak perlu menimbulkan keheranan karena Bali memiliki dinamika yang menarik 

dan memiliki aneka seni yang inspiratif. Ada sekitar 15 lagu yang bertema kental tentang Bali, 

seperti “Pesta Kesenian Bali” (2007), “Hening Bali” (2003), “Bali Dwipa”, “Ajeg Bali” (2003), 

“Hymne Bali Dwipa” (2004), dan “Bali Mandara” (2009). Ada juga lagu bertema Bali tetapi 

tidak secara eksplisit menggunakan kata “Bali” di judul, seperti “Werdhi Budaya” (1997), “Bajra 

Sandhi” (2002), “Gita Lestari” (2007), keroncong “Bunga Sorgawi” (2002), dan “Pintu Gerbang 

Indonesia”.  

 

Berdasarkan angka tahun penciptaan yang tertera, lagu “Bunga Nirwana” (1996) yang paling 
awal dari subkelompok tema “Bali”. Tahun 2002, lagu ini diketik ulang dengan penegasan 

sebagai lagu keroncong, judulnya berubah menjadi “Bunga Surgawi”. Isinya sama. Tidak ada 

kata Bali tertera di judul kedua versi lagu ini, tetapi temanya sangat kental Bali. Lagu yang 

meggunakan bahasa Indonesia ini mengungkapkan sebuah ironi akan kecantikan Bali. Pada 
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bagian awalnya, lagu ini melukiskan keindahan dan kecantikan Bali. Bagian tengah kecantikan 

itu dilanjutkan dengan melukiskan “Bali pulau impian/ indah bagaikan di alam sorga’. Di bagian 

akhir, terungkap keprihatinan Rakadhanu melukiskan bahwa ‘kencatikan jadi bencana’ karena 

semua orang ingin meminang. Bencana terjadi karena Bali yang diumpamakan sebagai ‘gadis 

cantik’ terlena. Akibat disanjung, digoda, dirayu, Bali yang diibaratkan bunga Nirwana pun 

akhirnya ‘layu’.  

 

Moral dalam lagu ini kira-kira berupa ajakan agar kita senantiasa waspada menjaga Bali, jangan 

sampai Bali yang cantik dan indah ini hancur lebur karena direbut berbagai orang. Kias ini actual 

dengan situasi sekarang ketika sawah-sawah di Bali kian menipis karena pembangunan, banyak 

seni dikomersialisasikan, dan seterusnya yang membuat taksu Bali seperti akan punah. Tema 

lagu ini parallel dengan wacana publik yang kerap dimuat di dalam media massa atau dalam 

diskusi-seminar. Rakadhanu menjadikan kekhawatiran publik itu sebagai inspirasi lagu ini. Lagu 

ini tentu ssedang dan akan menjadi lagu pengingat pecinta yang ingin Bali tetap lestari. 

 

Menarik untuk dibahas dari segi konteksnya adalah lagu “Hening Bali” (2003). Lagu berbahasa 

Bali ini mengajak masyarakat untuk berdoa kepada Ida Sang Hyang Windhi agar Bali aman 

(hening, sutrepti alias aman); juga berdoa agar adat dan budaya Bali ajeg, agar masyaralat 

menemukan keselamatan. Jika dilihat waktu penciptaannya, 1 Februari 2003, kita bisa menduga 

Rakadhanu menciptakan lagu ini karena rasa terpanggil akan pentingnya mengajak masyarakat 

untuk menjaga keamanan pascaserangan terorisme Oktober 2002, beberapa bulan sebelumnya. 

Instingnya sebagai anggota polisi terpanggil untuk mengedepankan arti penting keamanan. 

 

Sebagai pencipta lagu, Rakadhanu aktif merespon dinamika sosial atau wacana publik lewat 

lagunya. Selain lagu di atas, lagu “Ajeg Bali” (2003) adalah contoh lain. Istilah ‘ajeg Bali’ 

pertama dicetuskan tahun Mei 2002, dalam peresmian berdirinya stasiun Bali TV milik 

kelompok Media Bali Post. Kekuatan media massa mengawal gagasan ini membuat istilah ajeg 

Bali sangat populer tahun-tahun berikutnya. Ketika Rakadhanu menulis lagu ini, wacana itu 

sedang hangat-hangatnya di masyarakat.  

 

Dalam lagu yang berbahasa Bali ini, Rakadhanu memohon kepada Ida Sang Hyang Windhi 

Wasa agar bisa mendapat petunjuk untuk mewujudkan Bali ajeg, Bali hening sutrepti. Istilah 

hening, sutrepti, yang muncul dalam lagu “Hening Bali”, muncul lagi dalam lagu ini. Istilah-

istilah dari dunia agama Hindu seperti istilah Sad Khayangan (untuk melukiskan Bali dijaga pura 

di sekeliling Bali) dan istilah Pancadatu (lima batu mulia) membuat lagu ini memancarkan kesan 

spiritual. Dalam mengartikan ajeg Bali lewat lagu ini, Rakadhanu menonjolkan pentingnya 

agama, sehingga lagunya mungkin bisa disebutkan bertema “ajeg Hindu”, konsep yang dianggap 

lebih luas dan lebih tepat daripada istilah “ajeg Bali”.  

 

Lagu “Pintu Gerbang Indonesia” menggambarkan Bali yang terkenal di dunia, terutama sebagai 

daerah tujuan wisata. Wisatawan yang datang mengagumi keindahan dan pesona seni budaya. 

Pada awal lagu disebutkan Bali sebagai ‘pintu gerbang Indonesia’. Pada bagian tengah lagu, 

pesan itu ditegaskan dengan mengatakan dalam Bali yang indah permai, bagai di alam sorga. 

Puja-puji terhadap Bali ini ditutup dengan melontarkan “Bali kebanggaan Indonesia/ pancarkan 

sinar kemilau Nusantara”.   
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Lagu yang ditulis dalam bahasa Indonesia ini relative pendek, tidak ada ruang untuk melukiskan 

atau menjabarkan lebih luas konsep ‘pintu gerbang Indonesia’. Kalau maksudnya adalah pintu 

masuk bagi wisatawan untuk masuk Indonesia, tentu ideal sekali ada ungkapan yang 

menggambarkan bagaimana wisatawan mancanegara bisa datang ke Indonesia melalui Bali 

untuk kemudian menyaksikan keindahan alam Nusantara. Terlepas dari itu, lagu yang 

diungkapkan dalam bahasa yang sederhana ini memperkaya ragam tema lagu yang ada. 

 

Dua lagu yaitu “Werdhi Budaya” (1997) dan ‘Bajra Sandhi” (2002) melukiskan ikon budaya 

atau daya tarik wisata Bali yang keduanya berada di kota Denpasar.  Lagu “Brajra Sandhi” 

melukiskan monument perjuangan rakyat Bali yang dibangun di Renon. Selain memuji 

arsitekturnya dan keindahan taman di sekitarnya “minakadi di swarga loka” (seperti di alam 

sorga), lagu ini diakhiri dengan pesan atau ajakan untuk menjaga warisna budaya ini agar lestari 

(“ngiring mangkin sareng sami emban mangda lestari).  

 

Lagu “Werdhi Budaya” (Art Centre atau Taman Budaya) juga dilukiskan sebagai taman, yaitu 

taman tempat melestarikan seni budaya, seni tari, seni ukir. Taman Budaya ini dilukiskan sudah 

terkenal dan dipuji dari mancanegara. Lagu ini pun agak pendek sehingga kurang cukup 

melukiskan dengan agak komprehensif sosok atau eksistensi Taman Budaya. Selain puja-puji 

termasuk keterkenalannya, tidak ada dimensi lain dari Werdhi Budaya yang terekspresikan 

dalam lagu ini, padahal publik mengenal tempat ini merupakan tempat pelaksanaan Pesta 

Kesenian Bali setiap tahun. Memang Rakadhanu menciptakan lagu tersendiri berjudul “Pesta 

Kesenian Bali” (1997), yang menggambarkan arti dan tujuan Pesta Seni serta mengajak 

masyarakat menikmatinya (ngiring mangkin malila cita/ Ngaksi Pesta Kesenian Bali). Tidak ada 

salahnya kalau pesan PKB juga tertuang dalam lagu ‘Wrdhi Budaya”. 

 

Yang perlu diungkap dari lagu bertema Bali atau budaya Bali ini adalah lagu “Bali Mandara” , 

yang diciptakan Rakadhanu bersama I Komang Darmayuda. Istilah “Bali Mandara: adalah 

konsep atau strategi pembangunan dari Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Wakilnya 

AAN Puspayoga (periode 2008-2013). Bali Mandara adalah singkatan dari Bali yang ‘maju, 

aman, damai, sejahtera’. Mangku Pastika menjadi Gubernur Bali mulai Agustus 2008. Lagu ini 

diciptakan 26 Desember 2009, hampir setahun setelah Mangku Pastika dilantik. Gubernur 

Pastika adalah seorang jenderal polisi, sedangkan Rakadhanu adalah anggota polisi. Simpatinya 

menciptakan lagu khusus Bali Mandara selain mungkin karena topik ini inspirasional dan luas 

maknanya dalam pembangunan Bali, tetapi mungkin juga karena simpati Rakadhanu kepada 

‘atasannya’ dalam dunia kepolisian.  

 

Dalam lagu ini, di bagian awalnya, Rakadhanu memperluas istilah Bali Mandara dengan 

tambahan konsep ‘agung berwibawa’ (Maju aman damai sejahtera agung berwibawa). Konsep 

ini disejajarkan dengan cita-cita ideal menjadikan Bali sebagai pulau yang jaya, Bali Dwipa Jaya. 

Di bagian tengah lagu diutarakan doa agar keinginan menjadikan Bali Dwipa Jaya mendapat 

lindungan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam penutup, disertai ajakan “marilah kita 

bersatu padu mewujudkan Bali Mandara”. Sama dengan yang lain, lagu ini pun senantiasa berisi 

doa dan ajakan, ajakan kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal. 

 

Berhubung Bali Mandara adalah strategi pembangunan Gubernur Mangku Pastika, kelak setelah 

masa jabatannya usai, tentu saja strategi ini akan diganti dengan yang baru oleh pejabat baru. 
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Jika itu memang terjadi, maka nilai penting lagu Rakadhanu ini adalah karena dia akan menjadi 

semacam dokumen sejarah yang menjelaskan lewat lagu bahwa pada suatu saat di masa lalu Bali 

pernah memiliki konsep pembangunan “Bali Mandara”. Dengan kata lain, lagu ini 

mengabadikan sesuatu yang pernah terjadi lewat ungkapan lagu. Nilainya akan melengkapi 

dokumen-dokumen lain dalam catatan sejarah Bali Mandara. 

 

 

Denpasar Berseri 

Denpasar dan sekitarnya serta sejarahnya juga memberikan inspirasi bagi Rakadhanu untuk 

menciptakan lagu tentang kota ini. Lagu-lagu tersebut adalah “Denpasar Berseri”  (1997), “Mars 

PSR” (2006) [PSR = Pesta Seni Remaja), “Mars Purradhipa Bhara Bhavana” (tt), dan “Puputan 

Badung” (tt).  Lirik lagu “Denpasar Berseri” disusun oleh Ngurah Ardjana, sedangkan musiknya 

oleh Rakadhanu. Hanya sedikit lagu tentang Denpasar dibandingkan dengan tentang Bali. 

Lagipula, lagu-lagu ini diciptakan tahun 2006 ke belakang. Belakangan ini Denpasar dikenal 

sebagai Kota Berwawasan Budaya. Gagasan Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya sudah 

mulai masuk dalam syair lagu “Mars PSR”.  

 

Lagu “Mars PSR” (2006) adalah salah satu lagu yang syairnya diciptakan rakadhanu (sedangkan 

‘lagu’-nya oleh Ardini) mengungkapkan PSR sebagai arena untuk membina remaja 

meningkatkan prestasi di bidang seni dan budaya. Prestasi dalam seni budaya disebutkan sebagai 

dasar untuk menyongsong kejayaan Negara. Di bagian tengah lagu ini menekankan pentingnya 

sportivitas dalam berlomba, sementara “kalah menang tetaplah bersatu”. Remaja yang berjiwa 

besar adalah remaja yang berjiwa Pancasila, pesan nasionalis yang banyak muncul dalam lagu-

lagu bertema nasionalisme seperti sudah dibahas di atas. Pesan lagu di baris akhir adalah ajakan 

kepada remaja Denpasar untuk menyukseskan PSR, mewujudkan “Kota Denpasar Jaya”. Kata-

kata “jaya” memang sering muncul dalam lagu-lagu genre mars, lagu pembangun semangat, 

pemberi optimisme. 

 

Citra Denpasar sebagai kota pahlawan dan kota wisata tergambar dalam lagu “Denpasar Berseri”  

(1997). Lagu yang dituangkan dalam bahasa Indonesia ini menggambarkan kota Denpasar 

sebagai kota pahlawan, pusat perjuangan, pusat wisata, Denpasar ibu kota Bali (pusatnya Bali 

Dwipa), Denpasar tujuan wisata dunia. Pesan yang hendak ditegaskan lagu ini adalah ajakan 

untuk menjaga agar citra kota yang mulia itu terjaga dan lestari sepanjang masa. Ungkapan 

“Berseri” dalam syair lagu ini, yang juga muncul dalam lagu-lagu lain, adalah singkatan dari 

“bersih, sehat, rindah, indah”.   

 

Lagu mars Kota Denpasar  yang berjudul “Purradhipa Bhara Bhavana” juga menegaskan citra 

Denpasar sebagai kota pahlawan, kota wisata yang penuh pesona, dan kota pusat seni budaya. 

Berikut adalah kutipan sepenuhnya lirik lagu mars Kodya Denpasar. 

 

 

Kodya Denpasar kota Pahlawan 
Berjuang dengan gagah perkasa 

Gelorakan semangat puputan 

Demi kejayaan negara  
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Purradhipa Bhara Bhavana  

Meningkatkan kemakmuran rakyat 

Loka wisata Pulau Dewata 

Penuh dengan daya pesona 

Wujudkan Denpasar Berseri 

Bersih Sehat Rindang dan Indah 

 

Membangun masa depan bangsa 

Menuju adil makmur  

Denpasar ibu kota Bali Dwipa Jaya 

Pusat seni budaya 

Semoga jaya raya damai dan sentausa 

Lestari s’panjang masa. 

 

 

Tidak tercantumkan kapan lagu ini diciptakan, tetapi kalau dilihat dari penggunaan istilah Kota 

Madya, kemungkinan besar lagu ini diciptakan sebelum tahun 1992. Denpasar menjadi Kota 

Denpasar tahun 1992, sebelum itu statusnya adalah Kota Madya, sebelum itu berstatus Kota 

Administratif. Ekspresi-ekspresi dalam lagu ini dengan komprehensif menggambarkan citra 

Denpasar, mulai dari citra sebagai kota pahlawan, wisata, dan juga sebagai ibu kota Provinsi 

Bali. Cita-cita Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya belum terungkap dalam lagu ini 

karena memang cita-cita itu baru muncul belakangan. Sampai di sini, dapat ditegaskan lagi 

bahwa syair lagu tidak saja menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bisa disimak 

mengapa sesuatu digamabrkan dan mengapa hal lain tidak.  

 

Mars ini sangat menekankan pentingnya Denpasar untuk menjaga diri agar Berseri. Sebagai ibu 

kota Provinsi Bali, Denpasar menjadi barometer untuk kemajuan Bali, oleh karena itu, lagu ini 

menggariskan perlunya Denpasar membangun masa depan, masa depan yang bisa menjadi 

jembatan untuk ‘menuju adil makmur’. Seperti halnya yang lain, lagu ini pun di bagian akhir 

berisi doa “Semoga jaya raya damai sentausa/ Lestari s’panjang masa’. Doa ini merupakan cita-

cita ideal.  

 

Pesan cita-cita ideal itu penting ditegaskan karena ke arah inilah Kota Denpasar belakangan 

dikembangkan. Denpasar dibangun sebagai kota kreatif berbasis budaya unggulan. Berbagai 

usaha kreatif dikembangkan, antara lain mendorong produksi dan pemakaian kain endek. Kain 

jenis tenun ini belakangan sudah menjadi ikon busana pemerintah Kota Denpasar. Seragam 

pegawai Pemkot Denpasar adalah endek. Kegiatan Denpasar Festival yang sudah berlangsung 

lima kali sampai 2012 ini juga senantiasa dijadikan ajang promosi endek. Endek adalah juga 

materi dagangan untuk membangun dan mendorong majunya usaha busana masyarakat 

Denpasar. Desain endek adalah ekspresi seni budaya yang kalau digali memiliki banyak motif 

dan makna. Semangat adil makmur dalam jiwa lagu mars Kota Denpasar adalah adil makmur 

yang berdasarkan seni budaya. Jiwa dari mars ini masih relevan dengan dinamik Kota Denpasar 

sekarang.  

 

Para penyair yang menulis puisi dalam bahasa Indonesia banyak mendapat inspirasi dari 

dinamika kota dalam menulis karya-karyanya. Karya-karyanya terbit dalam antologi puisi 



12 

 

Dendang Denpasar (2012). Seorang komposer lagu memiliki proses kerja yang sama dengan 

penyair, yang menulis berdasarkan inspirasi, merangkai kata-kata sesuai dengan situasi dan 

membungkus pesan sesuai yang diinginkan. Dalam dinamika Denpasar yang kian urban dewasa 

ini, Rakadhanu yang memiliki kepekaan tinggi dalam menangkap inspirasi dan meramu pesan 

seperti dibuktikan lewat lagu-lagunya dalam kumpulan ini, tentu saja terangsang terus untuk 

mencipta. Kita tunggu saja siapa tahu terlahir lagi lagu-lagu mulia dari sensitivitas Rakadhanu 

sebagai pencipta lagu. 

 

Penutup 

Masih ada sejumlah tema lain yang menjadi jiwa dari lagu-lagu ciptaan Rakadhanu yang tidak 

terumuskan dalam analisis ini. Lagu-lagu bertema kesucian sepeti tercemrin dari “Pura Besakih” 

(1979) atau lagu yang mendukung program pemerintah “Ngemilitin KB” (Mengikuti Keluarga 

Berencana), atau “Brata Penyepian” (2000?). Lagu-lagu ini mencerminkan luas dan beragamnya 

sumber inspirasi Rakadhanu dalam mencipta. Sebagai seniman pencipta lagu, dia sangat terbuka 

akan berbagai rangsang-inspirasi. Dia bisa mencipta lagu karena pesanan, bisa juga karena 

getaran sukma, keterpanggilan jiwa. Bahwa sesuatu harus dilagukan karena harus dilagukan. 

 

Yang tidak kalah pentingnya untuk disebutkan adalah lagu “Ngipi Dados Polisi” (Bermimpi Jadi 

Polisi”, 2003) yang melukiskan kekaguman anak sekolahan akan tugas mulia polisi (antara lain 

membantu anak sekolah menyebrang jalan) sehingga timbul keinginan jadi polisi, dan lagu 

‘Mars Nararya Damar” (2011) dan “Hymne Naryarya Damar “ (2011) yang berisi pesan leluhur 

subjek-lagu yang merupakan leluhur I Gusti Putu Rakadhanu. Lagu-lagu ini menambah 

keragaman tema ciptaan Rakadhanu, mencerminkan sensitivitasnya sebagai komposer dalam 

mengangkat berbagai topik sebagai tema lagunya, baik yang berasal dari lingkungan sosial luas 

maupun dari lingkungan terdekat profesi (kepolisian) dan leluhurnya. 

 

Sebagai seniman musik, talenta dan pengabdiannya pada seni pantas dihargai. Apresiasi kita 

bukan saja terletak pada demikian banyaknya lagu yang disumbangkan kepada masyarakat atau 

diwariskan kepada generasi muda, bukan juga karena dia begitu lincah mencipta lagu berbagai 

genre (keroncong, hymne, mars, pop, pop anak-anak), tetapi juga karena aneka nilai-nilai seperti 

kepahwalanan, nasionalisme, cinta, dan pendidikan yang terkandung di dalam lagu-lagunya. 

Lewat lagu-lagu yang diwariskan Rakadhanu, masyarakat dan generasi penerus nanti tidak saja 

akan merasakan keindahan irama lagu-lagu tetapi juga menyelami kedalaman nilai-nilai yang 

diselipkan di dalamnya. Bersyukurlah Denpasar memiliki warga yang memiliki yang sangat 

berbakat dalam menciptakan lagu. 

 

I Gusti Putu Rakadhanu telah menciptakan lagu-lagu ini, dan untuk selanjutnya, lagu-lagu ini 

yang akan menciptakan nama Rakadhanu. Kelak dia akan diingat bukan karena nama yang 

diberikan oleh orang tuanya tetapi karena lagu-lagu ciptaannya yang diwariskan kepada kita.*** 

 

.  

*) I Nyoman Darma Putra adalah dosen Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas 
Udayana.  

*) AAN Oka Wiranatha adalah alumnus Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unud, bekerja sebagai 

pegawai negeri sipil di Pemkot Denpasar. 
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