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    Kalimantan, merupakan salah satu pulau yang masih banyak
menyimpan banyak wisata alam. salah satunya adalah Danau
Aco yang merupakan surga tersembunyi yang terletak di
Kampung Linggang Melapeh, Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Posisinya berada di puncak Kampung Linggang
Melapeh, yang jauh dari permukiman warga. Danau Aco
merupakan suatu kebanggaan yang dimiliki oleh Kampung
Linggang Malaweh, karena kampung ini adalah satu – satunya
kampung yang memiliki tempat wisata.
Pada waktu itu saya bersama kelurga saya pergi Berkunjung ke
tempat Wisata Danau Aco tersebut kira-kira membutuhkan
waktu tempuh perjalanan ke sana sekitar 3 jam dari kampung
saya di Camp ke sana, jalanan yang dilewati pun berliku–liku
dan disertai dengan tikungan yang terjal dan biasanya jika turun
hujan maka jalanan itu terasa licin. Sesampainya di gerbang
danau saya bersama dengan keluarga saya pun dapat
menikmati pemandangan yang indah berupa jejeran
pepohonan yang hijau. Letak danaunya berada sedikit
menjorok ke arah bawah maka dari itu untuk sampai ke danau
Anda harus menapaki tangga yang cukup panjang untuk
sampai ke bawah.

Danau Aco Wisata

Air di Kalimantan

Timur
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    Namun, telah tersedia dua pendopo berukuran
cukup besar di pertengahan tangga, yang tentu bisa
digunakan pengunjung untuk beristirahat maupun
menikmati pemandangan Danau Aco. Di sisi kiri dan
kanan tangga berbaris tanaman berdaun merah
seolah memagari tangga. Sesampainya di bawah,
mata disajikan hamparan danau dikelilingi hutan
lebat yang masih hijau. Ketika saya Berdiam diri
duduk di bawah pohon yang rindang dan
mendengarkan riak air yang berada di hadapan,
pastinya membawa kesejukan dan ketenangan bagi
saya tersendiri. Eksotisnya Danau Aco terpancar
dari jernihnya air yang dikelilingi pepohonan
rimbun. Namun, di balik keindahannya, Danau Aco
saya juga pernah mendengar bahwa tempat wisata
ini menyimpan legenda yang memilukan. dulunya
danau ini merupakan permukiman penduduk.
Mereka hidup dengan berladang dan memiliki
rumah.
    Di permukiman di puncak Kampung Linggang
Melapeh itu tinggallah sepasang suami istri. Suatu
hari, sang suami yang baru pulang dari ladang
mendapati istrinya di rumah. Ternyata, istrinya
sedang melakukan ritual tari penyembuh yang
dinamakan Belian Bawo. Sang suami naik pitam. Ia
menghampiri istrinya yang tengah menari sambi

membawa ekor lutung yang dikeringkan. Lalu
kemudian si suami tersebut memukul tambur
menggunakan ekor lutung dengan sekeras-
kerasnya. Menurut orang-orang yang melihatnya,
hal tersebut dianggap aneh dan tidak terjadi apa-
apa.
     Namun sesuatu terjadi di kampung tersebut
yaitu terjadi bencana di puncak Kampung Linggah
Melapeh berupa angin ribut dan hujan deras yang
memporakporandakan kampung tersebut. Pada
saat kejadian tersebut, sang suami melarikan diri
menuju pondoknya yang ada di ladang dan
kemudian berubah menjadi batu. Sedangkan sang
istrinya lenyap tenggelam di danau, hingga akhirnya
terbentuklah sebuah danau. Danau Aco tersebut
diambil dari nama istri yang tenggelam yaitu Oso
atau Aco. Di tempat wisata ini, saya tidak hanya
menikmati pemandangan alam saja namun saya
dan keluarga saya juga dapat menikmati fasilitas
permainan air seperti bebek-bebekan dan perahu
karet. Biaya yang dikenakan cukup terjangkau, yaitu
dengan harga 10.000 perorang untuk perahu karet
dan 20.000 per kapal untuk bebek-bebekan. Tiket
masuknya pun sangat murah, yaitu dengan harga
1.000 per orang.
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FIB UNMUL MENGADAKAN
FESTIVAL BUDAYA DAN

MALAM BUDAYA ONLINE
DITENGAH COVID-19
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    Rangkaian acara ini pun pada tahun ini
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang
biasa diselenggarakan secara offline, namun saat
ini para panitia memiliki cara yang berbeda
dalam menyelenggarakan acara besar tahunan
ini yang di tayangkan melaui Zoom dan Youtube,
sehingga para mahasiswa dan mahasiswi yang
sedang tidak berada di Samarinda masih bisa
menonton kemeriahan acara tersebut. Acara
Festival Budaya terdiri dari seminar literasi yang
menghadirkan seorang Content Creator sebagai
pemateri di hari pertama, Bulbastra (Bulan
Bahasa dan Sastra) pada hari kedua dan
mengadakan berbagai lomba, mereka juga
mengadakan Talkshow yang bisa ditonton secara
online, dan terakhir pada hari sabtu tanggal 14
November kemarin adalah acara puncak yaitu
Malam Budaya yang menampilkan beberapa
seniman dan musisi baik dari fakultasnya sendiri
maupun dari luar yang dilakukan secara daring
atau virtual. Namun dari sekian talent pengisi
acara yang dilakukan secara online ada salah
satu penampil yang dilakukan secara  tampil Live.

    Rangkaian acara ini pun pada tahun ini
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang
biasa diselenggarakan secara offline, namun saat
ini para panitia memiliki cara yang berbeda
dalam menyelenggarakan acara besar tahunan
ini yang di tayangkan melaui Zoom dan Youtube,
sehingga para mahasiswa dan mahasiswi yang
sedang tidak berada di Samarinda masih bisa
menonton kemeriahan acara tersebut. Acara
Festival Budaya terdiri dari seminar literasi yang
menghadirkan seorang Content Creator sebagai
pemateri di hari pertama, Bulbastra (Bulan
Bahasa dan Sastra) pada hari kedua dan
mengadakan berbagai lomba, mereka juga
mengadakan Talkshow yang bisa ditonton secara
online, dan terakhir pada hari sabtu tanggal 14
November kemarin adalah acara puncak yaitu
Malam Budaya yang menampilkan beberapa
seniman dan musisi baik dari fakultasnya sendiri
maupun dari luar yang dilakukan secara daring
atau virtual. Namun dari sekian talent pengisi
acara yang dilakukan secara online ada salah
satu penampil yang dilakukan secara  tampil Live.
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MINAT
PENERUS 
TARI 
DALLING
    Kulintang dan gong mengiring enam remaja

putri yang berlenggak-lenggok di depan

keramaian pada malam kebudayaan di

Maratua. Mengenakan pakaian adat berwarna

merah muda, mereka membawakan Tari

Dalling. Tarian itu sesuai dengan namanya,

menceritakan tentang perempuan muda yang

sangat

disayang. Penarinya adalah remaja-remaja

putri. Tarian ini bisa dibawakan sendiri atau

berkelompok. Tak hanya sekali, selanjutnya

tampil lagi enam remaja putra dan putri

dengan warna baju yang berbeda, berwarna

kuning. Sebuah warna yang menandakan

kehangatan, kebahagiaan, serta keceriaan. 

   Tarian ini pun dinamakan Dalling Penyisilan,

mengisahkan tentang mereka yang tinggal di

pulau terluar. Setelah itu, giliran empat

perempuan dewasa menunjukkan

kelincahannya membawakan Tari Dalling

Dendan Kelesahan. Mengenakan pakaian

berwarna putih dan selendang hitam, mereka

menari dengan luwes. Di sela-sela menari,

seraya mendatangi tamu dan penonton.

Selendang hitam mereka kalungkan kepada

Tamu spesial yang datang mengunjungi pulau

tersebut. Mengalungkan selendang ke tamu,

sebuah tanda kehormatan yang diberikan

mereka. Orang yang kalungkan tersebut harus

ikut menari bersama. Dalling, Tarian asli

masyarakat Bajau itu biasa ditampilkan saat

ada hajatan besar seperti pernikahan, pesta

adat, hingga menyambut tamu kehormatan.

      

Nadawati, perempuan yang mengajar Tari

Dalling di Maratua mengaku ingin terus

melestarikan tarian tersebut agar dikenal

masyarakat secara luas agar tetap lestari.

Setiap hari dia melatih masyarakat di pulau

terluar dari anak-anak sampai orang tua.

Bukan hanya Tari Dalling, tetapi musik yang

mengiringi tari tersebut juga dia ajarkan.

Namun, sarana prasarana yang kurang

mendukung, menurutnya menjadi kendala.

Selain itu tidak adanya tempat khusus untuk

dijadikan tempat latihan menari dan bermain

musik. “Selama ini saya mengajarkan Tari

Dalling di rumah, memanfaatkan ruang tamu

yang kecil sehingga latihan menjadi kurang

maksimal. Begitu juga dengan alat-alat musik,

kami masih kekurangan,” tutur perempuan

yang mahir menari Dalling sejak usia tujuh

tahun tersebut.

       Dia berharap pemerintah, khususnya Dinas

Pariwisata Kaltim dapat membantu

melestarikan Tari Dalling tersebut. Apalagi,

masyarakat di Maratua khususnya anak-anak

sangat bersemangat berlatih Tari Dalling

bersama, agar ada regenerasi. Sampai saat ini

Nada telah mengkreasikan Tari Dalling

menjadi tiga macam. “Dalling Bujang

Kesayangan, Dalling Penyisilan, dan Dalling

Dendan Kelesahan. Satu tari yang sama tetapi

memiliki makna berbeda dan diiringi musik

yang tak sama.”, papar perempuan kelahiran

Maratua, 25 November 1970 tersebut
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RITUAL HUDOQ KAWITRITUAL HUDOQ KAWIT  
KOTA SAMARINDAKOTA SAMARINDA  

DI MASADI MASA
PANDEMI COVID-19PANDEMI COVID-19  

TERBATASITERBATASI
   Wabah covid-19 telah ditetapkan sebagai
wabah global, Dilansir dari artikel kompas.com
update terkahir tanggal 17 november 2020,
total kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai
474.455 ribu orang terkonfirmasi. Sampai saat
ini masih belum ada tanda-tanda hilangnya
wabah covid-19 di Indonesia bahkan seluruh
dunia, meskipun masa lockdown sudah
dialihkan ke newnormal semua aktivitas tetap
masih terbatasi, hampir semua kegiatan beralih
ke media online seperti via zoom, wa, youtube
dan lain-lain.
   Perkembangan Teknologi Mempengaruhi
Kebudayaan. menurut Iskandar Alisyahbana
(1980:1) merumuskan lebih jelas dan lengkap
tentang definisi teknologi yaitu cara melakukan
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia
dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-
akan memperpanjang, memperkuat, atau
membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca
indera, dan otak manusia. Kemajuan teknologi
dalam ranah kesenian merupakan suatu hal
yang lumrah karena berpengaruh pada
kemudahan, orang-orang tidak perlu susah
payah harus melihat langsung konser diluar
negeri, cukup menonton menggunakan untuk
melihat pertunjukan tersebut, bahkan dapat
ditonton berulang-ulang. Namun tidak lepas
dari dampak positif dari kemajuan teknologi,
pengaruh negatif juga pastinya kita rasakan,
contoh kasus misalnya suatu kesenian sebagai
bahan penelitian, pastinya berdampak pada
data lapangan yang terbatas karena wabah
pandemi covid-19 mengharuskan kita
melakukan social distancing.

    Dampak Terhadap Kegiatan Kesenian Ritual
Hudoq Kawit Kota Samarinda. Kota Samarinda
merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
yang juga mengalami dampak dari wabah covid-
19. Saat ini hampir segala pertunjukan kesenian
dilakukan secara online, mulai dari kolaborasi
antar musisi, lomba hingga ritual yang memiliki
unsur pertunjukan dalam pelksanaannya.
Seperti yang kita ketahui Suku Dayak
merupakan salah satu mayoritas penduduk di
kota Samarinda. Setiap setahun sekali para
masyarakat Dayak Bahau di kota Samarinda
tetap mengadakan ritual setelah menanam padi
yang dikenal dengan nama ritual hudoq kawit.
seperti tahun-tahun sebelumnya segala prosesi
dalam ritual dilaksanakan secara langsung,
peran penonton dan pemilik kesenian tidak
membatasi visual dari pertunjukan ritual hudoq
kawit.
    Modifikasi Kesenian Ritual Hudoq Kawit di
Masa Pandemi Corona. Apakah ini bentuk
pengembangan kesenian ritual? Hudoq kawit
merupakan bentuk ritual syukuran dan doa
masyarakat Dayak Bahau terhadap yang Maha
Kuasa karena telah selesai menanam padi dan
dijahkan dari hama agar bisa menghasilkan padi
yang melimpah ruah. Ada beberapa rangkaian
dalam ritual hudoq kawit seperti Lemiva Laliq,
Lemiva Tasaam, Hudoq Tahariq, Hudoq Kawit
dan Hudoq Pakoq yang dalam pelaksanaanya,
hudoq kawit merupakan puncak dari rangkaian
ritual. Namun dalam hal ini kegiatan ritual
hudoq kawit yang akan dilaksanakan pada hari
minggu 22 November 2020 pukul 14.00-18.00
hanya akan diikuti oleh “orang tertentu” dan
akan dilaksanakan secara online melalui via
zoom, agar dapat disaksikan oleh semua
masyarakan yang ingin melihat pertunjukan
dalam ritual hudoq kawit mengingat wabah
covid-19 yang kita alami saat ini. 
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    Berbicara mengenai Trend musik tentu
akan berubah – ubah disetiap zamannya. Kita
dapat mengambil contoh pada era 80 – 90 -an
dimana musik beraliran rock, hip – hop,
dangdut dan  sejenisnya menjadi trend musik
pada masa itu. Musik tentunya sangat dekat
dengan manusia dalam kesehariannya.
Hampir setiap hari kita akan mendengarkan
musik.
     Kedekatan musik dengan keseharian ini
menjadikannya sebagai salah satu pengaruh yang
besar bagi manusia. Banyak sekali pengaruh musik
terhadap manusia sebagai contoh “musik klasik
dikatakan dapat mencerdaskan anak”. Pernyataan
tadi mengklaim bahwa musik dapat
mempengaruhi kecerdasan anak.
  Kedekatan ini menjdaikan musik memiliki
berbagai macam fungsi. Alan .P Meriam
membagi fungsi musik menjadi sepuluh.
Sepuluh fungsi tersebut yakni, musik sebagai
pengungkapan emosional, musik sebagai
penghayatan estetis, sebegai hiburan, sebagai
komunikasi, perlambangan, reaksi jasmani,
fungsi yang berkaitan dengan norma sosial,
pengesahan lemaga sosial, kesinambungan
budaya, dan terkahir pengintergrasian
masyarakat.
   Beberapa pengaruh musik juga ada pada
lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup menurut
KBBI adalah “pola tingkah laku sehari – hari
segolongan manusia didalam masyarakat”.
Hubungan antara musik dan gaya hidup
cukup menarik jika kita perhatikan akhir –
akhir ini dimana industri musik menentukan
apa yang akan menjadi trend pada masa itu. 
      Salah satunya adalah kemunculan tren
“anak Indie”. Tren ini mulai booming pada
tahun 2018 hingga saat ini. Trend yang satu ini
cukup banyak diikuti oleh khalayak muda
khususnya remaja pada era sekarang. Indie
sendiri diamil dari kata “Independen” atau
berdiri sendiri tanpa terikat abel – laber
rekaman pada umumnya.

   Kata indie dalam tren “anak indie” mengarah
pada kebebasan berfikir, berpendapat,
berpakaian, bahkan berkarya. Tren tersebut
juga dipengaruhi oleh musik – musik yang
mereka sebut dengan “lagu – lagu anak indie”.
“lagu – lagu anak indie” adalah musik yang
beraliran Folk dengan lirik – lirik yang biasanya
puitis, dan menggambarkan keresahan –
keresahan pribadi si penulis.
  Bagi masyarakat luas “anak Indie” adalah
mereka yang katanya bebas, suka untuk
berdiskusi, menikmati keindahan alam,
menulis sajak serta puisi, dan menikmati
secangkir kopi diwaktu senja. Musik menjadi
faktor yang berpengaruh cukup besar dalam
tren ini. Contoh kasus adalah mereka yang
awalnya hanya menyukai lagu – lagunya saja
pada akhirnya ikut mempopulerkan cara
berpakaian, cara berbicara dan kebiasaan –
kebiasaan “anak indie”. Pengaruh musik “indie”
menggiring para penikmatnya untuk masuk
kedalam sebuah lingkaran gaya hidup yang
mereka hadirkan.
   Selain tren “anak Indie” adapula pengaruh
yang datang dari aliran musik lain yaitu K –
POP dari Korea Selatan. Aliran musik ini
sangat mendunia dan membuat banyaknya
girl band – maupun boyband di berbagai
belahan dunia bermunculan. Maraknya musik
K-POP ini melahirkan gaya hidup atau lifestyle
baru untuk ranah internasional. Lifestyle atau
gaya hidup yang ditawarkan pada musik ini
adalah gaya hidup seperti yang ada pada
Korea Selatan, baik dari segi busana, cara
berbicara, berpakaian, hingga makanan
sekalipun.

Pengaruh Trend Musik
Terhadap Lifestyle
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    Trend K – POP ini tidak hanya diikuti oleh remaja
saja, anak -  anak hingga orang dewasa juga ikut
mempoulerkannya. Banyak orang – orang yang pada
akhirnya berpakaian layaknya girlband atau boyband
kegemaran mereka. Hal ini dipicu fanatisme fasn
terhadap musik K-POP. Sikap fanatik fans terhadap
aliran musik tertentu menciptakan lingkaran gaya
hidup yang selaras dengan genrenya. Musik dapat
dikatakan sebagai media yang memberikan
pengaruh pada Lifestyle atau gaya hidup
penikmatnya.
   Musik juga dikatakan sebagai perilaku sosial yang
kompleks dan universal. Setiap masyarakat memiliki
apa yang disebut dengan musik, oleh karenanya
semua warga masyarakat adalah potret dari
kehidupan musikal (psikologi musik, Djohan 2009).
Bisa dikatakan musik yang digemari dapat
menggambarkan karakteristik masyarakat yang
dinamis. 
    Disini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Musik
sebagai media yang membawa pengaruh bagi
kehidupan masyarakat. Trend musik juga membawa
gaya hidup yang mereka tawarkan. Trend musik juga
besifat dinamis atau berubah – ubah dari masa ke
masa. Pengaruh musik dalam Gaya hidup terbentuk
dari fanatisme para penikmatnya, sehingga dapat
dikatakan sebagai identitas dari suatu jenis musik
tertentu.
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