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ABSTRAK 

Hutomo Hadi Putra (NIM. E51111253). “Candoleng – Doleng : Musik Rakyat Yang 

Erotis” : Studi Kasus Tentang Biduan Saweran Di Kabupaten Barru . Dibimbing oleh 

Prof. Dr. Muh. Yamin Sani, MS. dan Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA.  

Pertunjukan musik organ tunggal dewasa ini semakin diminati dan mulai menjamur 

hingga kepelosok-pelosok desa. Hal itu tentunya dimotori oleh berbagai hal seperti suguhan 

hiburan yang menarik seperti kesyahduan suara biduan sampai pada tarian erotis yang 

ditampilkan hingga biduan saweran. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui profil biduan saweran, kemudian mekanisme kerja organ tunggal yang terdapat 

Biduan Saweran. Selanjutnya bagaimana persepsi masyarakat barru terhadap kehadiran 

Biduan Saweran Ca’doleng-doleng. Dan terakhir adalah mengungkap strategi yang 

dikembangkan biduan saweran agar tetap eksis dan bertahan. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif dengan 

menggunakan Instrument penelitian berupa peneliti sebagai instrument kunci, alat perekam 

dan catatan lapangan. Kemudian penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru dengan 

menelusuri tempat dimana biduan bisa ditemui dengan mengoptimalkan jaringan 

pertemanan. Lalu teknik penentukan informan  yang digunakan adalah snowball dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, pengamatan terlibat 

dan  studi pustaka terhadap literatur yang relevan terhadap topik penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil biduan Saweran Ca’doleng-doleng 

merupakan perempuan Bugis yang berasal dari Barru, ada yang berstatus sebagai janda 

dan ada pula yang masih gadis, kemudian hal memotivasi mereka untuk menjalankan 

profesi ini adalah motif ekonomi. Kemudian mekanisme kerja musik organ tunggal dengan 

Biduan saweran berdasarkan menampilan mereka, dan metode perekrutannya 

memanfaatkan jaringan pertemanan maupun jaringan kekerabatan. Selanjutnya persepsi 

masyaraat Barru ada yang mendukung dan ada pula yang kontra terhadap kehadiran 

biduan saweran ini. Lalu strategi yang dikembangkan oleh Biduan Saweran agar tetap eksis 

dan bertahan adalah dengan tampil di daerah yang jauh dari jangkauan kerabat, 

berkompromi dengan penonton, berteman dengan aparat, kemudian mempercantik diri 

mereka sebagai daya tarik dan mengembangkan jaringan sesama biduan dan organ 

tunggal.    

 
 
Kata kunci : Candoleng-doleng, musik rakyat, Biduan saweran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 

Hutomo Hadi Putra (NIM E51111253). "Candoleng - Doleng: Erotic Folk Music": A 
Case Study About Biduan Saweran In Barru District. Guided by prof. Dr. Muh. Yamin 
Sani, MS. and Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA. 

Single-organ musical performances today are increasingly in demand and are 
starting to mushroom up the villages. It certainly is driven by various things such as 
interesting entertainment treats such as kesyaduan sound singing to the erotic dance that is 
present to the samsung singer. Therefore, the purpose of this research is to know the profile 
of Selayar Won, then the mechanism of single organ work that existed by Biduan Saweran. 
Furthermore, how the perception of the community to see Biduan Saweran Ca'doleng-
doleng. And the last is to uncover the strategy developed by seekeran saweran to remain 
exist and survive. 

This research method is qualitative descriptive research method by using research 
instrument as researcher as key instrument, recorder and field note. Later this research was 
conducted in Barru District with his residence can be found with a network of friends. Then 
the technique of determining the informant used is snowball by using the technique of 
scientific data, case study and literature study to the literature relevant to the research topic. 

The results show that the profile of Saweran Ca'doleng-doleng singers are Bugis 
women from Barru, some are widows and some are still girls, so motivating them to run this 
profession is an economic motive. Then the mechanism of single organ music work with 
Biduan saweran based on their appearance, and the method of recruitment benefits of 
friendship networks and kinship networks. Further Barru people's perceptions are supportive 
and some are counter to the presence of this walrus singer. Then the strategy developed by 
Biduan Saweran to remain exist and survive is to perform in areas far from the reach of 
relatives, compromise with the audience, make friends with the apparatus, then beautify 
themselves as an attraction and build a network of fellow singers and single organ. 
 
 
Keywords: Candoleng-doleng, folk music, Biduan saweran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hiburan dalam masyarakat Indonesia mempunyai beragam macam bentuk, 

mulai dari hiburan yang bernuansa timur hingga nuansa barat yang semakin 

menguasai pasar hiburan di Indonesia. Hiburan dapat menjadi penghibur atau 

pelipur hati yang susah atau sedih. Hiburan memiliki beberapa macam tipe, 

diantaranya hiburan yang paling diminati ialah industri hiburan musik. 

Berbagai macam jenis kesenian, salah satunya adalah hiburan musik yang 

hidup tumbuh dalam masyarakat, akan selalu bergandengan dengan rutinitas dan 

kebiasaan masyarakat. Sebagai contohnya terkait dengan upacara adat dan agama, 

kesenian tersebut dapat kita lihat salah satunya adalah musik. Menurut Djohan 

(2010:1), musik adalah aktivitas budaya yang sangat akrab dengan kehidupan 

manusia. Musik merupakan salah satu dari cabang seni yang berorientasi kepada 

bunyi. Musik sebagai sebuah karya seni yang lahir melalui ekspresi para 

senimannya yang lahir melalui berbagai macam media, seperti jenis seni vokal dan 

instrument. 

Kesenian, terutama tari merupakan pola-pola simbolik untuk memelihara 

keseimbangan dalam hidup secara komunal yang melambangkan harapan 

kesuburan, penghindaran mala petaka, dan lain-lain.Tari pada jamannya merupakan 

bagian utama dari upacara- upacara inisiasi dari kehidupan (kelahiran, kematian, 

perkawinan, dan sebagainya) (Septianingsih, 2012).  



Saat ini terdapat bentuk sajian musik yang lebih diminati, yang dimaksud 

musik disini adalah musik organ tunggal yang pada saat ini populer dalam 

masyarakat. Bentuk penyajian musik yang belakangan ini sangat dinikmati oleh 

kawula muda adalah pertunjukan musik organ tunggal yang banyak diselenggarakan 

pada hampir seluruh wilayah di sulawesi selatan, termasuk di Kabupaten Barru. 

Musik organ tunggal mempunyai ciri khas tersendiri. Musik yang 

mendominasi dalam sebuah organ tunggal biasanya genre musik dangdut. 

Berbicara mengenai dangdut, maka tidak akan dipisahkan dengan alunan musik 

yang membuat siapa saja pendengarnya ingin turut bergoyang. Kekuatan musik dan 

instrumen khas yang dipergunakan, mulai dari suling, gendang, hingga tamborin, 

menjadikan musik dangdut tidak pernah kehilangan penggemarnya untuk terus 

mengelukannya. Tidak puas dengan hal itu saja, kali ini musik dangdut memiliki 

daya tarik lain selain musiknya yang mengundang goyang, yaitu “biduan‟ atau 

penyanyi perempuan yang acap kali menarik perhatian yang melebihi pesona 

musiknya. 

Kesenian organ tunggal digunakan sebagai hiburan masyarakat dan dinilai 

sebagai salah satu bentuk pertunjukan musik yang bisa menghibur semua lapisan 

masyarakat yang dapat membuat orang senang. Pada dasarnya, pertunjukan organ 

ini berbeda dengan pertunjukan musik lain seperti campursari dan orkes yang hanya 

dapat mengiringi lagu-lagu tradisional Jawa, lagu- lagu dangdut, sedangkan organ 

tunggal yang hanya menggunakan sebuah alat musik saja yaitu sebuah organ, 

dapat mengiringi genre musik. 

Pada pertunjukan organ tunggal kita dapat mendengarkan berbagai jenis 

genre musik mulai dangdut, pop, keroncong hingga musik triping yang sangat 



digemari oleh kawula muda maupun orang yang sudah tua.  Pertunjukan organ 

tunggal ini adalah pertunjukan musik yang mencakup semua usia dari anak-anak 

hingga orang yang sudah berumah tangga. Ini disebabkanpada organ tunggal 

musiknya sangat energik dan semua aliran musik ini sudah terprogram di dalam 

organ/keyboard itu sendiri. 

Sebagai seorang seniman dan subjek utama dalam berjalannya kesenian 

musik dangdut, biduan tidak hanya dituntut untuk mengotak-atik bentuk sebuah 

karya seni. Persoalan reka citra sebuah karya seni bukan lagi sebatas bagaimana 

seorang artis mampu membawakannya secara unik. Hal ini juga didukung dengan 

penampilan secara fisik dari seorang seniman. Perkembangan biduanita dangdut 

pada era kekinian, seolah memaksa biduanita untuk mengikuti segala macam 

tuntutan dari penjejalan nilai-nilai dan standardisasi dalam dunia musik dangdut. 

Penggunaan berbagai pakaian yang dianggap menarik dan mendukung kehadiran 

biduanita secara fisik, menjadi hal yang lumrah. Tak jarang pula penggunaan 

pakaian ini menjadi alat pendukung guna penonjolan sebuah karakter goyangan dan 

tubuh seorang biduanita. 

Selain itu, bagi penikmat musik dangdut yang berorientasi menikmati dangdut 

sebagai sebuah musik, agaknya persoalan goyangan dan pakaian yang dikenakan  

menjadi sebuah hal baru yang mengganggu. Pun juga bagi masyarakat yang 

memberikan pandangan pada Dangdut sebagai musik yang erotis dan vulgar. Hal ini 

yang kemudian sering diterima dan dilekatkan pada seorang biduanita. Dalam 

menjalankan profesinya, tentu subjek biduanita sebagai diri yang sadar dalam 

menjalankan kehendak dalam tiap tindakannya. Dengan adanya persepsi tersebut, 

biduanita akan mengalami kontradiksi yang berkecamuk dalam dirinya, menjalankan 



kehendak dan pendapat pribadinya di satu sisi, dan menuruti keinginan dan 

pendapat umum di lain pihak. 

Hampir semua pertunjukan organ tunggal menampilkan penyanyi wanita yang 

biasanya disebut dengan “biduan”. Terkadang dalam penyajian organ tunggal ini 

tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh serta 

ditambah dengan kemampuan gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama 

lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang dapat memukau penonton. Aksi 

di atas pentas tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang 

menyaksikanya, sehingga banyak penonton yang hadir.  

Dalam sebuah pernikahan, biasanya mengadakan hiburan untuk masyarakat 

setempat sebagai bentuk aspresiasi bagi para tamu undangan dan orang-orang 

yang ada di sekitarnya. Hiburan yang digunakan dalam sebuah pernikahan disebut 

dengan elekton. Elekton merupakan istilah untuk organ tunggal pada sebuah 

pertunjukan dalam pernikahan Bugis. 

Sebagai hiburan saat pesta pernikahan, biasanya organ tunggal disajikan 

pada siang hari, tujuan utamanya adalah untuk menghibur tuan rumah dan para 

tamu undangan yang menghadiri pesta pernikahan tersebut. Namun tidak jarang 

yang menyajikan pertunjukan organ tunggal pada siang dan malam hari, sesuai 

dengan permintaan penyelenggara atau tuan rumah. 

Para penonton dalam pertunjukan musik organ tunggal ini mayoritas adalah 

kaum remaja laki-laki dan wanita. Biasanya pertunjukan organ tunggal ini pada siang 

hari hanya untuk menghibur para undangan yang telah hadir. Pada acara malam 

hari hanya dihadiri oleh kaum pria saja, terutama remaja-remaja muda yang belum 



berumah tangga dan para kaum laki-laki yang sudah berkeluarga. Dewasa ini, kaum 

anak-anak juga turut serta dalam meramaikan hiburan malam tersebut. 

Persoalan biduanita beserta pakaian yang dikenakannya tentu menjadi hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari persoalan struktur dan idealisasi yang 

menyesak pada diri subjek biduanita, di sisi lain biduanita memiliki pemaknaan 

berdasarkan kesadarannya yang diarahkan pada pakaian sebagai objek. 

Pemaknaan yang bebas dari segala bentuk prasangka-prasangka, dan langsung 

dari fenomen sebagaimana adanya, 

Pertunjukan yang menghadirkan perempuan sebagai pemeran utama dalam 

konteks tarian, khususnya pada masyarakat Sulawesi Selatan. Tarian yang 

dipersembahkan dalam pertunjukan organ tunggal tersebut merupakan tarian atau 

goyangan erotis yang mempertontonkan keelokan tubuh sang biduan. Kegiatan 

yang dilakukan oleh biduan dengan adanya saweran dari penonton yang datang 

untuk menyaksikan pertunjukan disebut dengan candoleng-candoleng. 

Secara etimologi candoleng doleng adalah istilah dalam bahasa bugis yang 

berasal dari kata ta’doleng. Ta’doleng dalam bahasa indonesia berarti 

bergelantungan atau gondal gandul, ta’doleng merujuk pada bagian tubuh manusia 

atau lebih khususnya ditujukan pada perempuan. Perempuan yang dimaksud di sini 

adalah biduan saweran yang mempertunjukan bagian dari kegiatan candoleng-

doleng 

Fenomena candoleng-doleng (goyang erotis) kegiatan yang ada di sebuah 

acara resepsi pernikahan dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Candoleng-doleng 

ini merupakan fenomena goyang erotis yang dilakukan para biduan-biduan organ 

tunggal yang sedang menghibur pada acara resepsi pernikahan. Para biduan 



tersebut bernyanyi sambil bergoyang erotis di atas panggung bahkan sampai ada 

yang berani untuk melepas busananya ketika ada penonton yang akan memberikan 

saweran dengan jumlah yang kecil dan besar.   

Candoleng-doleng menjadi salah satu hiburan masyarakat khususnya di 

Kabupaten Barru. Masyarakat melihat fenomena ini sebagai hal yang lumrah. 

Penyanyi organ tunggal tersebut menyanyi dibarengi dengan tarian erotis dan 

menerima bayaran dalam bentuk saweran. Para biduan sebutan penyanyi organ 

tunggal itu biasanya berusia belia dan tak jarang juga sudah menyentuh paruh baya. 

Biduan tersebut menyanyikan lagu yang diiringi oleh pemain keyboard dan hanya 

berpakaian dengan mengunakan mini dress, cawat, sepatu bot setinggi lutut, dan 

rok mini. Candoleng–doleng ini biasanya sering terjadi di daerah–daerah yang 

terpencil di Kabupaten Barru seperti di wilayah perdesaan atau kawasan 

pegunungan. 

Beranjak dari ulasan di atas yang menjelaskan tentang sebuah fenomena 

dalam sebuah pertunjukan sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yakni 

biduan saweran (candoleng-doleng) ditinjau dari perspektif antropologi sosial budaya 

dengan candoleng - doleng sebagai mata pencarian khususnya pada vokalis elekton 

dan caiya-caiya sebagai media porno aksi dalam hiburan masyarakat bugis di 

Kabupaten Barru. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana profil biduan saweran candoleng – doleng di Kabupaten Barru 

2. Bagaimana mekanisme kerja biduan saweran candoleng doleng pada acara 

pernikahan  



3. Bagaimana presepsi masyarakat terhadap biduan saweran dalam candoleng – 

doleng 

4. Bagaimana biduan saweran candoleng – doleng menyusuaikan diri dalam 

masyarakat 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan profil biduan saweran candoleng – doleng di Kabupaten 

Barru 

2. Untuk menjelaskan mekanisme kerja biduan saweran candoleng – doleng pada 

pesta pernikahan  

3. Untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap biduan saweran dalam 

candoleng – doleng 

4. Untuk menjelaskan upaya biduan saweran menyusuaikan diri dalam masyarakat 

kab Barru . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan hasil pembahasannya dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah bacaan bagi mahasiswa  

tentang  biduan saweran (candoleng – doleng) 

2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah khususnya 

Kabupaten Barru dalam mengambil kebijakan terhadap fenomena biduan 

saweran candoleng–doleng 

3. Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat luas sehingga dapat dijadikan salah 

satu sumber pengetahuan mengenai musik rakyat khususnya  biduan saweran 

candoleng –doleng. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hiburan Malam dalam Pesta Pernikahan Bugis 

Sebuah upacara maupun perayaan tidak lepas dari adanya hiburan, hiburan 

dalam sebuah perayaan akan hiburan akan menghidupkan sebuah 

perayaantersebut. Sulaeman (2014) dalam penelitiannya tentang “Dasar-dasar 

Konflik dan Resolusi Konflik Pada Masyarakat Pantura” menjelaskan bahwa 

fenomena yang tampak pada sebuah perayaan adalah budaya 

“hiburan”(pertunjukkan kesenian dalam bentuk kesenian tarling, dangdut/organ 

tunggal, tarling,sintren, sandiwara dan lainnya) dan kebiasaan minuman keras. 

Semua ini merupakanbagian dari pola kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat 

dibuktikan pada setiap selesaipanen selalu ada acara hiburan dalam rangka hajatan. 

Hiburan melalui hajatan tersebutadalah fungsional bagi kelembagaan 

masyarakat desa seperti upacara ritual pernikahan,sunatan, perayaan hari besar 

baik yang nasional maupun yang bersifat keagamaan sepertisyukuran panen, 

sedekah laut atau selesai membangun fisik (rumah, kantor, jalan,jembatan). 

Sementara itu, dalam pernikahan Bugis pesta pernikahan merupakan perayaan 

yang memerlukan hiburan sebagai bentuk penghargaan terhadap tamu yang akan 

datang. 

Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru merupakan salah satu penikmat 

hiburan yang fanatik. Pada upacara pernikahan, hiburan menjadi penting sebagai 

pelengkap dalam sebuah perayaan. Rita (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

Sistem Perkawinan Bugis (Studi Kasus Desa Salewangeng Kecamatan Pompanua 

Kabupaten Bone menjelaskan bahwahiburan dulunya dalam pesta perkawinan tidak 



terlalu dipermasalahkan, tetapi saat ini masyarakat akan merasa malu ketika tidak 

menampilkan hiburan (elekton). Dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa 

elekton biasanya menampilkan penyanyi yang berpakaian seronok. Akibat 

perkembangan zaman maka terjadi beberapa perubahan, namun karena 

masyarakat masih kuat memegang adat istiadat maka kebisaaan ini masih berlanjut 

walaupun telah banyak mengalami perubahan tanpa bermaksud meninggalkan nilai-

nilai dan makna yang terkandung dalam semua tahapan upacara. Meskipun dalam 

proses perubahan yang terjadi, elektron tetap menunjukkan eksistensinya. Dalam 

perkembangan hiburan yang ada di Kabupaten Barru, telah bermunculan hiburan 

baru yang lebih praktis, seperti cayya-cayya (karaoke). 

B. Biduan Saweran 

Sawer adalah cara memberi tip kepada seorang penyanyi atau sinden yang 

dilakukan seseorang karena ada "sesuatu" yang dikejar nya. Sesuatu itu sendiri bisa 

diterjemahkan dengan beragam persepsi. Ada yang pamer kekayaan, ada yang 

ingin dipuji, tapi ada juga yang berusaha menggaet simpati si penyanyi. Andaryani 

(2011) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Persepsi Masyarakat terhadap 

Pertunjukan Musik Dangdut’ menerangkan bahwa penonton tidak sekedar 

menyaksikan secara pasif, melainkan juga aktif berpartisipasi dalam pertunjukan 

organ tunggal dalam bentuk menyumbang lagu, berjoget, memberi sawer (uang tips) 

dan lainnya. Selain itu, materi lagu yang banyak dimainkan pada pertunjukan Organ 

Tunggal memiliki pembendaharaan lagu yang dapat mengundang keramaian. 

Biduan memegang peran penting dalam sebuah elekton karena biduan 

merupakan daya tarik dari sebuah pertunjukan. Novitasari (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Makna Pakaian Seksi Bagi Biduanita Dangdut” 

menerangkan bahwa sebagai seorang seniman dan subjek utama dalam 



berjalannya kesenian musik dangdut, biduan tidak hanya dituntut untuk mengotak-

atik bentuk sebuah karya seni. Persoalan reka citra sebuah karya seni bukan lagi 

sebatas bagaimana seorang artis mampu membawakannya secara unik. Hal ini juga 

didukung dengan penampilan secara fisik dari seorang seniman. Perkembangan 

biduanita dangdut pada era kekinian, seolah memaksa biduanita untuk mengikuti 

segala macam tuntutan dari penjejalan nilai-nilai dan standardisasi dalam dunia 

musik dangdut. Penggunaan berbagai pakaian yang dianggap menarik dan 

mendukung kehadiran biduanita secara fisik, menjadi hal yang lumrah. Tak jarang 

pula penggunaan pakaian ini menjadi alat pendukung guna penonjolan sebuah 

karakter goyangan dan tubuh seorang biduanita. 

C. Goyang Erotis 

Erotis adalah merangsang secara seksual, yang berkaitan dengan sensasi 

seksual. Kata bendanya adalah erotisme, hal-hal yang merangsang secara 

seksual.Organ tunggal tidak lepas dari musik-musik yang mendukung seperti musik 

dangdut yang bernuansa disko dan mengundang goyangan erotis. Rizky dan 

Fuziah dalam penelitiannya yang berjudul “Citra Wanita dalam Perkembangan 

Musik Indonesia” menjelaskan bahwa Kosmologi dangdut memang sarat dengan 

erotika, baik secara audio maupun visual. Misalnya suara mendesah dan membisik 

serta goyang yang mengeksploitasi tubuh merupakan tradisi dalam dunia musik 

dangdut.  

Pihak yang kontra goyangan sensual berpendapat bahwa kesenian yang 

bergantung kepada estetika perlu tunduk terhadap etika. Dalam kehidupan sosial di 

Indonesia, terminologi sensualiti, erotisme dan pornografi merupakan pemahaman 

yang kompleks. Sama halnya dengan organ tunggal yang didominasi oleh musik 



dangdut ini sensualitas dan erotisme terbangun dalam panggung malam hari 

tersebut. 

D. Candoleng-doleng Sebagai Musik Rakyat 

Goyang erotis ala Bugis yang memamerkan tubuh mereka disebut dengan 

candoleng-candoleng. Fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. 

Muhlis (2014) dalam tesisnya yang berjudul “Fenomena Siri’ dalam Karya Seni 

Grafis Woodcut” mengatakan bahwa Fenomena candoleng-doleng (goyang erotis) 

merupakan salahsatu fenomena siri’ yang saya saksikan pada suatu acara resepsi 

pernikahan dalam masyarakat Bugis Makassar.  

Candoleng-doleng ini merupakan fenomena goyang erotis yang dilakukan 

para biduan-biduan organ tunggal yang sedang menghibur pada acara resepsi 

pernikahan. Para biduan tersebut bernyanyi sambil bergoyang erotis di atas 

panggung bahkan sampai ada yang berani untuk melepas busananya ketika ada 

penonton yang akan memberikan saweran dengan jumlah yang besar.Fenomena di 

atas menunjukkan bahwa candoleng-doleng merupakan salah satu bentuk siri’ yang 

dipandang negatif oleh masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Sidrap. 

Candoleng-doleng merupakan perilaku yang menyimpang dalam lingkup 

sosial dan budaya masyarakat Bugis, seperti yang dikatakan oleh Tasrif (2016) 

dalam penelitiannya tentang “Nilai Sosial Nene’ Mallomo di Kabupaten Sidenreng 

Rappang mengatakan bahwa berbagai bentuk perilaku menyimpang itu ada seperti: 

penyalahgunaan narkoba, kejahatan showbiz (Cyber Crime), pelecehan seksual 

(seperti pemerkosaan dan candoleng-doleng), premanisme (berujung kasus 

pembunuhan, perkelahian antara kelompok masyarakat), pencurian dan lain –lain, 

tapi yang memang termasuk kategori paling eksis itu adalah persoalan narkoba, 



baru showbiz dan pelecehan seksual. Candoleng-doleng tidak dapat dipungkiri 

keberadaanya di Kabupaten Barru sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam 

fenomena tersebut karena data yang selama ini didapatkan masih sangat kurang 

apalagi dalam proses yang dilakukan dalam candoleng-doleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desktriptif dengan 

pendektatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Bogdan dan Taylor, dalam 

Moleong, 2011:4). 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pemilihan Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan 

bahwaa di Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang 

masih terdapat suguhan Biduan Saweran Ca’doleng-doleng yang sangat masif 

dilakukan oleh masyarakat setempat, berbeda dengan kabupaten lainnya yang telah 

mengurangi intesitasnya bahkan ada kabupaten yang telah membuat perda dan 

pelarangan terhadap penampilan biduan saweran Ca’doleng-doleng.  

C. Sumber Data  

a. Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini melputi : 

1.  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, 

dalam hal ini adalah informan. Untuk pengumpulan datanya dilakukan oleh 

peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian in. Dimana peneliti 

menyusun pedoman wawancara dan melakukannya secara langsung 

terhadap informan. Yaitu ; (1) Kategori Biduan Saweran Ca’doleng-doleng 



(2)  unsur-unsur yang dilibatkan dalam pertunjukkan Organ tunggal yang 

benar – benar mengetahui, memahami, dan mengalami serta berperan 

dalam pelaksanaan pertunjukan, seperti pemilik acara, pemilik elekton, kru 

musik elekton, penonton atau penyawer, dan aparatur keamanan.  (3)  

persepsi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta dari kalangan yang 

mendukung dan menolak pertunjukkan erotis tersebut. Selain itu peneliti 

juga menggunakan metode observasi untuk mengamati pertunjukan erotis 

dari biduan saweran. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu 

seerti, Polres, Polsek, Dinas Sosial, dan Dinas lain yang terkait data – data 

sekunder 

D. Teknik pengumpulan data  

Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang diganakan, yaitu teknik observasi 

dan tehnik wawancara. Selain itu, ada pula tehnik pengumpulan data dengan 

mengunakan cacatan lapangan (field note). tehnik pengumpulan data tersebut 

adalah : 

1. Teknik observasi atau pengamatan, yang digunakan untuk menyaksikan 

pertunjukan musik Ca’doleng-doleng dalam hal ini para pemain musik serta 

para biduan saweran di atas panggung. 

2. Teknik wawancara (interiew), yang dilakukan terhadap informan, dalam hal 

ini pemain musik, biduan saweran, tokoh masayarakat, tokoh agama, serta 

tokoh pemuda di Kabupaten Barru. 

E. Teknik Analisi Data  



Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Seiddel, dalam 

Moleong, 2011: 248), yang prosesnya berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal ini diberi penanda 

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mereduksi data, mengklasifikasikan, 

menyimpulkan, membuat rangkuman inti, dan membuat indeksnya   

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data yang didapat mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. 

4. Selanjutnya pada penarikan kesimpulan dilakukan setelah data disajikan yang 

menghubungkan keterkaitan sumber data baik data primer, sekunder, 

maupun observasi, dengan hasil penelitian lainnya, diolah kemudian dianalisis 

untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Musik Elekton sebagai hiburan masyarakat Barru 

Musik elekton yaitu sejenis dangdutan yang penyanyinya biasa disebut 

biduan dengan goyangan dan pakaian yang menggoda, namun alat musiknya 

terbatas yaitu orgen dan gitar. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa 

electone ini adalah organ tunggal. Seperti yang dikatakan di atas, alat musik ini 

sendiri memang masih masuk dalam kategori keyboard dan juga organ dan 

perbedaannya terletak pada cara memainkannya. Alat ini sendiri juga sering 

digunakan sebagai pengganti band dan alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui 

misalnya di acara pernikahan, dengan organ tunggal saja, kita sudah bisa 

memainkan beragam jenis musik dan menambahkan efek drum, bas, gitar dan 

instrumen yang lainnya. Oleh sebab itulah banyak orang yang lebih menyukai 

memainkan instrumen ini karena menganggap bahwa instrumen ini sangat serba 

guna. Cara memainkan instrumen ini juga sangat khas.  

Alat ini sendiri bisa dimainkan dengan koordinasi 4 anggota tubuh anda 

sekaligus. Anda akan mempergunakan kedua tangan dan juga mempergunakan 

kedua kaki secara bersamaan dan semuanya bergerak. Bagian tangan kanan anda 

akan digunakan untuk bermain melodi. Bagian tangan kiri akan digunakan untuk 

bermain chord. Lalu bagaimana dengan bagian kaki? Kedua kaki anda akan 

digunakan untuk bemain bas. Dibagian kaki kanan anda juga bisa digunakan untuk 

mengatur volume. Bagian kaki kiri anda bisa digunakan untuk memainkan pedal.  



Sejumlah ahli mengatakan bahwa Alat music Electone adalah Instrumen yang 

masuk dalam kategori organ atau keyboard. perbedaannya terletak pada cara 

memainkannya. Alat ini sendiri juga sering digunakan sebagai pengganti band dan 

alat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui misalnya di acara pernikahan, dengan 

organ tunggal saja, kita sudah bisa memainkan beragam jenis musik dan 

menambahkan efek drum, bas, gitar dan instrumen yang lainnya. Oleh sebab itulah 

banyak orang yang lebih menyukai memainkan instrumen ini karena menganggap 

bahwa instrumen ini sangat serba guna. Cara memainkan instrumen ini juga sangat 

berbeda dengan alat musik lain yang hanya memiliki jenis sura yang hanya 

mewakili salah satu suara musik dari alat musik tersebut, namun berbeda dengan 

itu alt musik elekton dapat dimainkan dengan memunculkan bunyi nada dari seluruh 

alat musik, baik, petik, tindis, dan pukul. 

Sebagian besar desain Electone diadopsi dari organ elektronik spinet. Model 

terbaru sudah benar-benar digital dan terisi banyak jenis suara, efek, dan iringan 

otomatis. Fungsi yang lain adalah kemampuan untuk menyimpan data program 

pada penyimpan eksternal. 

Kemeriahan sebuah pesta karena adanya music elektone yang menghibur. 

Itu disebabkan karena minat masyarakat Barru terhadap pertunjukan music elekton 

sangat besar. Walaupun sebagian masyarakat di Barru menentang adanya 

pertunjukan music tersebut karena kebanyakan music elektone yang sering tampil 

menghibur masyarakat adalah jenis elekton dengan music yang keras dan penari 

yang erotis. Musik elekton yang sering menghibur masyarakat Barru. Walaupun 

banyaknya kerugian yang diciptakan karena nuansa music yang keras dan penari 

yang erotis lebih adalah bias saja menimbulkan kerugian, namun mereka tetap 

memilih untuk menyelenggarakan sebuah pesta dengan iringan musik elekton. 



 Beberapa grup elektone yang menyediakan biduan yang berani melakukan 

aksi candoleng-doleng pun bermunculan di Kabupaten Barru. Konon, grup-grup 

elektone itulah kemudian kerap diundang manggung di sejumlah daerah di Sulawesi 

Selatan. Namun beberapa suumber yang saya temukan di Kabupaten Barru sekitar 

akhir tahun 2005 lalu, para biduan itu rupanya kebanyakan bukan warga asli 

Kabupaten Barru.  

Melainkan sejumlah pendatang dari beberapa daerah di sekitar Barru seperti 

Parepare, Pinrang, dan beberapa daerah lainnya. Juga beberapa di antaranya 

adalah pendatang dari Jawa. Para biduan itu direkrut pemilik elektone bukan karena 

memiliki suara yang merdu. Melainkan sibiduan bersedia tampil “panas” di atas 

panggung.  

Hal ini yang menyebabkan, saat bernyanyi suara para biduan itu kadang 

cempreng. Kadang tak sesuai dengan notasi lagunya. Tapi pemilik elektone tak 

peduli. Umumnya penonton aksi mereka pun setali tiga uang. Sebab tujuan para 

biduan itu adalah membuat para penonton terhibur dengan aksi goyang candoleng-

candoleng mereka. mereka naik panggung, biasanya para biduan itu menenggak 

minuman beralkohol. Itulah mengapa para biduan candoleng-doleng itu katanya 

kadang bagai tak sadar jika sudah di atas panggung, menyanyi sembari 

memperlihatkan bagian tubuhnya yang sensual. 

Di balik aksi sensualnya, ada yang getir dari sepenggal kisah para biduan 

“panas” itu. Honor yang diperoleh para biduan itu pun tak seberapa. Sekali 

manggung, mereka kadang diberi honor Rp 100 ribu. Paling banyak Rp 200 ribu per 

orang. Padahal untuk sekali manggung, para biduan itu bisa sehari semalam di 

lokasi hajatan. 



Dalam sebulan, mereka kadang menerima order manggung empat kali. 

Paling banyak dua kali sepekan atau delapan kali sebulan. Tapi tak jarang mereka 

hanya menerima order manggung dua kali sebulan. Bisa dihitung jumlah 

penghasilan mereka dari order manggung tersebut. 

Padahal, sejumlah biduan “panas” itu adalah seorang ibu rumah tangga yang 

memiliki beberapa anak dan tinggal di rumah kontrakan. Sementara sebagian lagi di 

antara mereka harus berjuang mencari nafkah seorang diri karena ditinggal pergi 

sang suami alias menjanda. 

Makanya, untuk bertahan hidup dan membiayai kontrakan rumah, sebagian 

para biduan itu menerima order mencucikan pakaian milik tetangganya di saat tak 

ada order manggung. Ada yang kadang “terpaksa” menjajakan kemolekan tubuhnya 

pada lelaki hidung belang. Beberapa biduan tersebut mengaku enjoy saja dengan 

gaya hidupnya itu. Tapi ada juga sang biduan yang mengaku sedih dan selalu 

dihantui rasa bersalah usai manggung.  

Di balik aksi “liar” para biduan itu di atas panggung, hati kecilnya ada yang 

menjerit, Merintih, Berniat menjauh dari gaya hidupnya yang demikian. Namun 

mereka justru terjerat didalamnya dikarnakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

melanjjutkan hidup. 

B. Asal-usul Biduan Candoleng-doleng di Barru 

Secara umum Candoleng-Doleng adalah sebuah pertunjukan berupa tarian-

tarian yang dibawakan oleh wanita dengan penampilan menarik  kadang disertai 

dengan music dangdut house dan elekton dengan menggunakan busana minim dan 

kadang maaf telanjang bulat.  Namun dari arti kata, Candoleng-Doleng berasal dari 

bahasa bugis yaitu menggelantung. Istilah Candoleng-Doleng ini berkembang di 



dalam masyarakat Sulawesi selatan namun praktik semacam ini sudah ada di 

berbagai daerah di Indonesia dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. 

Candoleng-Doleng merupakan sebuah bentuk hiburan rakyat. Sulit untuk 

memfilter golongan masyarakat yang dapat menyaksikan pertunjukan tersebut. 

Anak-anak sebagai kunci dari kemajuan Negara kadang menyaksikan pertunjukan 

ini dengan bebas tanpa adanya bimbingan dari orang tua. Akibatnya Candoleng-

Doleng ini membentuk pikiran anak menjadi condong ke arah seksual. 

Candoleng-Doleng merupakan sebuah nilai-nilai dari budaya barat yang 

secara sengaja atau tidak telah diadopsi dalam kehidupan masyarakat dan menjadi 

sebuah kebudayaan local dan terus terjaga hingga kini. Candoleng-Doleng yang 

disajikan pada acara-acara sakral dan suci justru menodai esensi dari acara 

tersebut. Candoleng-Doleng menimbulkan berbagai macam kerugian dari manfaat 

yang didapatkan. 

Goyang candoleng-doleng mulai dikenal di Sidrap pada tahun 2003 lalu. 

Namun saaat ini, candoleng-doleng tidak hanya dipraktikkan di Sidrap, tapi juga di 

kawasan Ajatappareng (Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, Wajo, dan 

Soppeng) lainnya.  

Aksi ini paling gampang ditemukan pada bulan Sa'ban atau satu bulan 

menjelang Ramadhan, dan satu bulan setelah Ramadhan yaitu Syawal. Bulan itu, 

dipercaya oleh suku Bugis sebagai waktu yang sangat baik untuk melangsungkan 

pernikahan. Selain pada bulan itu, candoleng-doleng juga ditemukan pada bulan 

Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, yang juga 

dipercaya sebagai waktu tepat untuk melangsungkan pernikahan.  

Ramadan tidak dipilih sebagai bulan untuk melakukan pernikahan, karena 

dianggap sebagai bulan yang dikhususkan untuk memperbanyak ibadah. Zulkaidah 



dan Zulhijjah juga dianggap sebagai bulan yang tidak tepat untuk melangsungkan 

pernikahan. Alasannya, karena pada saat itu umat muslim sedang melakukan 

ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sehingga jika melangsungkan pernikahan pada 

saat itu, dikhawatirkan banyak sanak keluarga yang tidak dapat melihat acara 

pernikahan sanak familinya.  

Pada pesta pernikahan itulah biasanya, artis elekton melakukan goyang 

candoleng-doleng. Bukan hanya pada malam hari aksi itu dipertunjukkan, tapi juga 

pada siang hari. Tragisnya, tidak ada ?sensor' dalam aksi itu. Sehingga semua 

tingkatan umur bisa menyaksikan liukan seksi penyanyi elekton. Di berbagai 

pertunjukan, tampak sejumlah anak usia siswa sekolah dasar, tampak bergerombol 

di bibir panggung, menyaksikan goyang candoleng-doleng. Dan perlu dicatat, 

goyang candoleng-doleng hanya dipertunjukkan setelah semua undangan 

meninggalkan lokasi pesta.  

Selain itu, goyang candoleng-doleng hanya dapat dipertunjukkan jika tuan 

rumah acara pesta nikah memperbolehkan pertunjukan itu. Meski demikian, kadang 

aksi itu terpaksa dilakukan karena desakan penonton, padahal awalnya tuan rumah 

pemilik pesta melarang pertunjukan erotis itu. 

Dalam sekejap, goyang erotis itu menjadi sangat pupuler karena ditampilkan 

secara murah meriah pada pesta kelompok pemuda tertentu. Entah siapa awalnya 

yang mempopulerkan candoleng-doleng, tapi ada desas-desus yang tersebar dari 

mulut ke mulut bahwa yang pertama kali mempopulerkan hiburan candoleng-doleng 

ini adalah pemilik salah satu elekton yang tinggal di Kota Pinrang. Kabarnya dia 

melakukan hal tersebut karena di ceraikan oleh istrinya, dan pemilik elekton itu 

kesulitan keuangan makanya mereka membuat sebuah hiburan seronok buat 

menambah pundi-pundi keuangannnya dan untuk membalas sakit hatinya pada 



mantan istrinya, karena sang suami sekarang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik 

penggoda iman. Namun yang jelas wabah hiburan erotis itu, kini kerap dijumpai. 

Hiburan seronok yang biasanya dilakukan malam hari ini, pun kini dapat dijumpai 

pada siang hari. 

Untuk di Kab. Barru sendiri awalnnya, candoleng-doleng diperkenalkan ole 

electone ganggawa yang berasal dari kab sidrap menampilkan bidan candoleng – 

doleng di kab barru pada tahun 2000an. Sehingga  para pengusaha electone kab 

barru juga memiliki biduuan candoleng doleng. Dan di barru berkembangnya atau 

menjamur electone candoleng doleng pada tan 2005 sampai sekarang. 

Semenjak adanya Biduan cadoleng-doleng di Barru telah mulai merebak dan 

menjadi salah satu hiburan yang semakin diminati hingga praktek sawer semakin 

massif dilakukan. 

Pada Kab. Barru setiap acara pesta pernikahan kerap menyuguhkan hiburan 

Organ Tunggal untuk menghibur para tamu dan undangan dengan menghadirkan 

biduan Cadoleng-doleng. Awalnya semua terlihat biasa, para biduan dan biduanita 

melantunkan lagu-lagu pop, lagu daerah bugis dan juga lagu-lagu dangdut. Selang 

beberapa jam kemudian ketika menjelang sore hari disaat undangan sudah mulai 

sepi suasana mulai berubah. Para pemuda, orang tua, anak-anak dan beberapa ibu-

ibu yang mendapat posisi strategis di depan panggung semakin bersemangat 

dengan mata yang tak berkedip seperti tidak mau kehilangan momen istimewa dari 

pemandangan yang sudah biasa mereka saksikan sebelumnya. Diiringi hentakan 

musik 'house dangdut', tiga orang penyanyi wanita meliuk-liuk di atas panggung. 

Namun ada yang aneh, jarang sekali dari mulut mereka terdengar nyanyian. Di 

tengah pementasan, mereka justru lebih sering mengumbar desahan-desahan, 

seolah seperti sedang berhubungan intim. Semakin lama goyangan mereka semakin 



"brutal,". Mereka berjoget-joget sambil membuka pakaian yang sebenarnya sudah 

terbilang mengundang syahwat itu. Menit-menit berikutnya adegan demi adegan 

panas mereka suguhkan. Beberapa saat kemudian beberapa biduan bahkan 

mengeluarkan semua pakaian yang mereka kenakan tanpa malu-malu. Para bocah-

bocah usia belasan pun ikut melotot. 

Pemandangan itu beberapa tahun terakhir sering dijumpai di acara-acara 

pesta pernikahan, masyarakat setempat menyebut hiburan itu candoleng-doleng. 

Walaupun sudah sering ditindak oleh aparat yang berwenang, namun budaya 

perusak moral itu semakin lama semakin marak saja seakan tak ada jera-jeranya. 

C. Keberadaan Ca’doleng - doleng di Kab. Barru 

Namun, tak dapat dipungkiri juga keberadaan biduan samweran cadoleng-

doelng di kabupaten sidrap membawa polemik dan permasalahan. Karena, 

tariannya yang erotis dan suguhan saweran payudara. Dengan adanya kejadia 

yang seperti ini  menimbulkan pro dan kontra. Namun, meskipun demikian hal 

tersebut tak mampu meruntuhkan dan menghilangkan praktek saweran biduan 

cadoleng-doleng.  

Tak seperti di daerah asalnya di Sidrap, di Barru hal seperti itu dijalakan. 

Namun di sidrap telah ada perda yang mengatuur dan praktek ca’doleng-doleng 

telah di larang. Namun, dibarru masih massif dilakukan, meskipun terdapat 

beberapa kalangan yang menentang keberadaa mereka.  

 Jika banyak kalangan yang menentang maraknya candoleng-doleng 

belakangan ini, mungkin saja sebagai sesuatu yang wajar. Bagaimana tidak, dalam 

melakukan aksinya, artis candoleng-doleng tidak segan-segan membuka baju dan 

celana hingga yang tersisa hanya penutup dada dan celana dalam.  

Aksi buka-bukaan tersebut biasanya diiringi dengan goyangan erotis ala 



striptis, yang mampu mengalahkan goyang ngebor' Inul Daratista, atau goyang 

gergaji' ala Dewi Persik. Saat bergoyang, para penyanyi meliuk-liuk seperti penari 

striptis. Tidak lupa, mereka meraba-raba bagian tertentu tubuhnya, dan 

memperagakan adegan seolah sedang melakukan hubungan intim. 

Jangan pula membayangkan suara merdu sang pernyanyi, dengan teknik 

olah suara yang benar pada saat artis elekton menampilkan goyang candoleng-

doleng-nya. Dalam durasi tiga puluh menit, artis-artis elekton hanya bernyanyi tidak 

lebih dari sepuluh menit. Sisanya, mereka hanya mengisi musik ?house dangdut' 

tersebut dengan goyangan ‘erotis', lenguhan, desahan, lengkingan atau teriakan 

yang berisi ajakan untuk berhubungan badan, atau mengucapkan kata-kata 

umpatan. Bahkan, ada sejumlah penyanyi yang (maaf) menggosok-gosokkan 

microphone  di bagian bawah perutnya. 

Melihat aksi tersebut, penonton yang kebanyakan lelaki tidak malah 

mengucap kata tobat dan meninggalkan lokasi tersebut. Malah sebaliknya, mereka 

ikut naik ke panggung sambil bergoyang bersama para artis electon, tidak lupa 

mereka memberikan saweran kepada penyanyi minimal senilai Rp5.000. Makin 

besar nilai saweran, serta makin banyaknya saweran yang didapat artis candoleng-

doleng, maka semakin ‘hot' pula penampilan mereka. 

Cara memberikan saweran pun terbilang ‘nakal'. Mereka memberikan 

saweran dengan cara menyelipkan sendiri uang tersebut ke dalam pakaian dalam 

artis electon yang sedang bergoyang. Tidak sekedar menyelipkan uang yang 

mereka lakukan, tapi mereka juga meraba-raba sang artis candoleng-doleng, tepat 

di mana mereka menyelipkan uang sawerannya. 

Tarian erotis yang ditampilkan demikian menjadi pilihan hiburan banyak 

warga Barru. Para penari seksi tak segan-segan melakukan aksi buka-bukaan 



sampai merelakan bagian sensitif tubuhnya dipertontonkan dan dijamah penonton. 

Tentu saja sang penari tak keberatan yang penting ada sawerannya. 

Sayangnya tarian yang mengumbar adegan seks dan aksi buka-bukaan ini tak 

hanya ditonton kalangan dewasa dan orang tua tapi juga ratusan anak-anak dan 

remaja yang tak sepantasnya. 

Pertunjukan tarian seronok candoleng-doleng di salah satu pesta pengantin di 

kecamatan Balusu yang menjadi salh satu tempat yang telah saya observasi 

selama melakukan penelitian misalnya, tiga wanita penari seksi yang menghibur 

ratusan penonton tak segan-segan melakukan aksi buka-bukaan sambil 

mempertontonkan bagian-bagian sensitif tubuhnya. 

Mereka bahkan tak malu-malu mempertontonkan adegan seks berduaan di 

depan publik yang ternyata tak hanya kalangan dewasa dan orang tua tapi juga 

para remaja dan anak-anak yang seharusnya belum bisa menyaksikan tontonan 

seronok ini. 

Tak hanya itu, para penari erotis yang mengumbar syahwat ini bahkan tak 

segan-segan merelakan bagian-bagian sensitif tubuhnya seperti payudara diremas-

remas penonton sambil memberi saweran. Padahal jam baru menunjukkan pukul 

21.00 wita. Para penontonnnya pun masih didominasi kalangan anak-anak dan 

remaja. 

Sebetulnya tarian seronok yang mengumbar adegan seks di depan 

penontonnya ini ditentang banyak warga. Namun belakangan meski ditentang tetap 

saja tarian candoleng-doleng subur tak hanya di desa-desa terpencil tapi juga di 

kota. 

Sejumlah grup electone (organ tunggal) pun bersaing menawarkan harga dan 

"kwalitas tarian" paling berani. Bagi grup electone yang penarinya buka-bukaan dan 



bertelanjang dada akan dinilai sebagai group electone paling panas. Sementara 

panari electone yang kurang berani diangap kurang gres oleh penontonnya. 

Tak heran jika komunitas pencinta tarian erotis yang mengumbar syahwat 

seperti ini punya catatan nama-nama electon yang dinilai paling berani dan paling 

seksi di antara grup tarian erotis lainnya. "Banyak group electon tergolong berani 

melakukan adegan buka-bukaan yang membuat libido penontonnya naik turun. 

Dalam banyak lokasi pertunjukan tarian erotis publik penontonnya bahkan 

lebih banyak kalangan remaja dan anak-anak. "Candoleng sebetulnya bukan 

masalah bagi kaum dewasa dan orang tua, tapi ini jelas merusak moral remaja dan 

anak-anak yang belum sepantasnya disodori tontonan live dan seronok seperti 

candoleng," ujar Yunus, warga wonomulyo lainnya. 

 

Menjamurnya tarian erotis candoleng yang sudah tak mendapat tempat di 

wilayah Sidrap, Pinrang dan Pare-pare Sulawesi selatan ini sekarang diduga 

menjamur di Barru lantaran aparat keamaan terkesan membiarkan pertunjukan 

seperti ini tetap menjadi hiburan. Kalau pun ada yang ditangkap petugas tak ada 

yang diproses dan diganjar undang-undang pornografi atau undang-undang lain 

yang senafas. Umumnya pelaku yang ditangkap petugas hanya diberi teguran di 

kantor Polisi dan setelah itu mereka dibebaskan. 

D. Usaha Elektone Erotis di Kab. Barru 

Usaha Elektone erotis yang menampilkan suguhan goyangan khas 

candoleng-doleng yang dapat di sawer telah merebak dan menjamur di wilayah 

Kabupaten Barru, termasuk beberapa kecamatan seperti ibukota kecamatan Barru 

kota, Balusu, dan lainnya. kecamatan barru merupakan pusat usaha elektone. 

Berikut dijelaskan megenai beberapa usha elekton yang menampilkan tarian erotis 



dan memiliki biduan candoleng-doleng sebagai personel mereka.  

1. Qadri Elektone 

Qadri Elekton didirikan pada tahun 2008. Pada akhir paruh dekade 

tahun milenium, usaha elekton organ tunggal mulai tumbuh subur dan 

semakin diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang merangsang dan 

menstimulasi bermunculannya usaha elekton. Salah satunya adalah Qadri 

elekton. Seperti halnya elkton pada umumnya di Kabupaten Barru, usaha 

elekton yang dijalankan oleh Bapak Qadri ini memiliki personel manggung 

berupa biduan saweran candoleng-doleng yang khas, bahkan qadri elekton 

memiliki 5 biduan saweran candoleng-doleng. 

Markas atau sekretariat Qadri Elekton beralamat di Jl. Anggrek 

Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kota Kabpaten Barru. Cadri 

Elektone ini biasanya beroperasi wilayah Kab. Barru, baik di wilayah barru 

kota, maupun kecamatan dan desa lainnya bahwakan sampai ke pelosok dan 

pedalaman Kabupaten Barru.lambat laun setelah usaha elekton menjadi 

terkenal, akhirnya Qadri elekton yang dinahkodai oleh bapak Ilham dapat 

menembus pasar elekton di tingkat regional, yang mulai merambah ke atar 

kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan kemolekan 

personel biduannya, apalagi biduan sawerannya yang menjadi primadona 

para penyawer yang menikmati pertunjukan mereka.  

Qadri elekton saat ini merupakan salah satu usaha elekton yang 

terdapat di Kabupaten barru yang memiliki panggilan manggung yang 

lumayan banyak. Pemilik elekton mengakui bahwa pendapatannya omsetnya 

meningkat pesat setelah mulai ada panggilan manggung di luar kabupaten 

barru seperti di Pinrang, Pangkep, Polman, Soppeng, dan Maros. 



Meskipun, saat ini saingannya telah banyak. Karena saat ini jmlah 

pengusaha elekton yang ada di Kabupaten Barru lumayan cukup banyak. 

Qadri elekton mengembangkan beberapa strategi agar omset pendapatan 

tidak menurun, dan elektonnya semakin diminati oleh penyawer dan para 

pemilik acara pernikahan. Pada sisi internal, pak ilham sebagai owner Qadri 

elekton mengembangkan strategi untuk mengikat parabiduan andalannya 

agar tidak berpaling ke elekton lainnya, dengan menerapkan sistem panjar, 

atau pembayaran di depan sebelum manggung agar jika ada tawaran lainnya 

biduannya dapat menolak karena telah terikat oleh perjanjian sebelumnya. 

Kedua adalah dengan memasarkan usaha elektonnya melalui jaringan 

kekerabatan dan pertemanan dengan metode dari mulut ke mulut agar usaha 

elektonnya diketahui oleh seluruh jaringan yang ada dibawah kendalinya 

yakni pada jaringan kerabatan dan pertemanan. Hingga akhirnya elektonnya 

lebih mudah dikenali, apalagi refensi dan rujukan yang digunakan melalui 

jaringan pertemanan dan kekeluargaan yang membuatnya dapat 

menegosiasikan harga. Jadi, tak ada sekat yang tegas antar pennyedia 

layanan jasa dengan pengguna melainkan mereka saling ‘menganggap’ 

sebagai bagian dari yang lainny dari hasil pembentukan jaringan. Walaupun 

terlihat hanya menguntungkan pada satu pihak saja.  

 

2. Lestari Elektone 

Lestari Elekton didirikan pada tahun 2008. Pada akhir paruh dekade 

tahun milenium, usaha elekton organ tunggal mulai tumbuh subur dan 

semakin diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang merangsang dan 

menstimulasi bermunculannya usaha elekton. Salah satunya adalah Lestari 



elekton. Seperti halnya elkton pada umumnya di Kabupaten Barru, usaha 

elekton yang dijalankan oleh Bapak Ilham ini memiliki personel manggung 

berupa biduan saweran candoleng-doleng yang khas, bahkan Lestari 

elekton memiliki 5 biduan saweran candoleng-doleng. 

Markas atau sekretariat Lestari Elekton beralamat di Jl. Anggrek 

Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kota Kabpaten Barru. 

Cadri Elektone ini biasanya beroperasi wilayah Kab. Barru, baik di wilayah 

barru kota, maupun kecamatan dan desa lainnya bahwakan sampai ke 

pelosok dan pedalaman Kabupaten Barru.lambat laun setelah usaha 

elekton menjadi terkenal, akhirnya Lestari elekton yang dinahkodai oleh 

bapak Ilham dapat menembus pasar elekton di tingkat regional, yang mulai 

merambah ke atar kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini 

dikarenakan kemolekan personel biduannya, apalagi biduan sawerannya 

yang menjadi primadona para penyawer yang menikmati pertunjukan 

mereka.  

Lestari elekton saat ini merupakan salah satu usaha elekton yang 

terdapat di Kabupaten barru yang memiliki panggilan manggung yang 

lumayan banyak. Pemilik elekton mengakui bahwa pendapatannya 

omsetnya meningkat pesat setelah mulai ada panggilan manggung di luar 

kabupaten barru seperti di Pinrang, Pangkep, Polman, Soppeng, dan 

Maros. 

Meskipun, saat ini saingannya telah banyak. Karena saat ini jmlah 

pengusaha elekton yang ada di Kabupaten Barru lumayan cukup banyak. 

Lestari elekton mengembangkan beberapa strategi agar omset pendapatan 

tidak menurun, dan elektonnya semakin diminati oleh penyawer dan para 



pemilik acara pernikahan. Pada sisi internal, pak ilham sebagai owner 

lestari elekton mengembangkan strategi untuk mengikat parabiduan 

andalannya agar tidak berpaling ke elekton lainnya, dengan menerapkan 

sistem panjar, atau pembayaran di depan sebelum manggung agar jika ada 

tawaran lainnya biduannya dapat menolak karena telah terikat oleh 

perjanjian sebelumnya.  

Kedua, adalah dengan memasarkan usaha elektonnya melalui jaringan 

kekerabatan dan pertemanan dengan metode dari mulut ke mulut agar 

usaha elektonnya diketahui oleh seluruh jaringan yang ada dibawah 

kendalinya yakni pada jaringan kerabatan dan pertemanan. Hingga 

akhirnya elektonnya lebih mudah dikenali, apalagi refensi dan rujukan yang 

digunakan melalui jaringan pertemanan dan kekeluargaan yang 

membuatnya dapat menegosiasikan harga. Jadi, tak ada sekat yang tegas 

antar pennyedia layanan jasa dengan pengguna melainkan mereka saling 

‘menganggap’ sebagai bagian dari yang lainny dari hasil pembentukan 

jaringan. Walaupun terlihat hanya menguntungkan pada satu pihak saja. 

3. Sejahtera Elektone 

Sejahtera Elekton didirikan pada tahun 2008. Pada akhir paruh 

dekade tahun milenium, usaha elekton organ tunggal mulai tumbuh subur 

dan semakin diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang merangsang dan 

menstimulasi bermunculannya usaha elekton. Salah satunya adalah 

Sejahtera elekton. Seperti halnya elkton pada umumnya di Kabupaten 

Barru, usaha elekton yang dijalankan oleh Bapak Sejahtera ini memiliki 

personel manggung berupa biduan saweran candoleng-doleng yang khas, 

bahkan sejahtera elekton memiliki 5 biduan saweran candoleng-doleng. 



Markas atau sekretariat Sejahtera Elekton beralamat di Jl. Anggrek 

Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kota Kabpaten Barru. 

Cadri Elektone ini biasanya beroperasi wilayah Kab. Barru, baik di wilayah 

barru kota, maupun kecamatan dan desa lainnya bahwakan sampai ke 

pelosok dan pedalaman Kabupaten Barru.lambat laun setelah usaha 

elekton menjadi terkenal, akhirnya Sejahtera elekton yang dinahkodai oleh 

bapak Ilham dapat menembus pasar elekton di tingkat regional, yang mulai 

merambah ke atar kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini 

dikarenakan kemolekan personel biduannya, apalagi biduan sawerannya 

yang menjadi primadona para penyawer yang menikmati pertunjukan 

mereka.  

Sejahtera elekton saat ini merupakan salah satu usaha elekton yang 

terdapat di Kabupaten barru yang memiliki panggilan manggung yang 

lumayan banyak. Pemilik elekton mengakui bahwa pendapatannya 

omsetnya meningkat pesat setelah mulai ada panggilan manggung di luar 

kabupaten barru seperti di Pinrang, Pangkep, Polman, Soppeng, dan 

Maros. 

Meskipun, saat ini saingannya telah banyak. Karena saat ini jmlah 

pengusaha elekton yang ada di Kabupaten Barru lumayan cukup banyak. 

Sejahtera elekton mengembangkan beberapa strategi agar omset 

pendapatan tidak menurun, dan elektonnya semakin diminati oleh 

penyawer dan para pemilik acara pernikahan. Pada sisi internal, pak ilham 

sebagai owner Sejahtera elekton mengembangkan strategi untuk mengikat 

parabiduan andalannya agar tidak berpaling ke elekton lainnya, dengan 

menerapkan sistem panjar, atau pembayaran di depan sebelum manggung 



agar jika ada tawaran lainnya biduannya dapat menolak karena telah 

terikat oleh perjanjian sebelumnya. Kedua adalah dengan memasarkan 

usaha elektonnya melalui jaringan kekerabatan dan pertemanan dengan 

metode dari mulut ke mulut agar usaha elektonnya diketahui oleh seluruh 

jaringan yang ada dibawah kendalinya yakni pada jaringan kerabatan dan 

pertemanan. Hingga akhirnya elektonnya lebih mudah dikenali, apalagi 

refensi dan rujukan yang digunakan melalui jaringan pertemanan dan 

kekeluargaan yang membuatnya dapat menegosiasikan harga. Jadi, tak 

ada sekat yang tegas antar pennyedia layanan jasa dengan pengguna 

melainkan mereka saling ‘menganggap’ sebagai bagian dari yang lainnya 

dari hasil pembentukan jaringan. Walaupun terlihat hanya menguntungkan 

pada satu pihak saja. 

4. Gema Nada Elektone 

Gema Nada Elekton didirikan pada tahun 2008. Pada akhir paruh 

dekade tahun milenium, usaha elekton organ tunggal mulai tumbuh subur 

dan semakin diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang merangsang dan 

menstimulasi bermunculannya usaha elekton. Salah satunya adalah Gema 

Nada elekton. Seperti halnya elkton pada umumnya di Kabupaten Barru, 

usaha elekton yang dijalankan oleh Bapak Gema Nada ini memiliki 

personel manggung berupa biduan saweran candoleng-doleng yang khas, 

bahkan Gema Nada elekton memiliki 5 biduan saweran candoleng-doleng. 

Markas atau sekretariat Gema Nada Elekton beralamat di Jl. Anggrek 

Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kota Kabpaten Barru. 

Cadri Elektone ini biasanya beroperasi wilayah Kab. Barru, baik di wilayah 

barru kota, maupun kecamatan dan desa lainnya bahwakan sampai ke 



pelosok dan pedalaman Kabupaten Barru.lambat laun setelah usaha 

elekton menjadi terkenal, akhirnya Gema Nada elekton yang dinahkodai 

oleh bapak Ilham dapat menembus pasar elekton di tingkat regional, yang 

mulai merambah ke atar kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini 

dikarenakan kemolekan personel biduannya, apalagi biduan sawerannya 

yang menjadi primadona para penyawer yang menikmati pertunjukan 

mereka.  

Gema Nada elekton saat ini merupakan salah satu usaha elekton 

yang terdapat di Kabupaten barru yang memiliki panggilan manggung yang 

lumayan banyak. Pemilik elekton mengakui bahwa pendapatannya 

omsetnya meningkat pesat setelah mulai ada panggilan manggung di luar 

kabupaten barru seperti di Pinrang, Pangkep, Polman, Soppeng, dan 

Maros. 

Meskipun, saat ini saingannya telah banyak. Karena saat ini jmlah 

pengusaha elekton yang ada di Kabupaten Barru lumayan cukup banyak. 

Gema Nada elekton mengembangkan beberapa strategi agar omset 

pendapatan tidak menurun, dan elektonnya semakin diminati oleh 

penyawer dan para pemilik acara pernikahan. Pada sisi internal, pak ilham 

sebagai owner Gema Nada elekton mengembangkan strategi untuk 

mengikat parabiduan andalannya agar tidak berpaling ke elekton lainnya, 

dengan menerapkan sistem panjar, atau pembayaran di depan sebelum 

manggung agar jika ada tawaran lainnya biduannya dapat menolak karena 

telah terikat oleh perjanjian sebelumnya. Kedua adalah dengan 

memasarkan usaha elektonnya melalui jaringan kekerabatan dan 

pertemanan dengan metode dari mulut ke mulut agar usaha elektonnya 



diketahui oleh seluruh jaringan yang ada dibawah kendalinya yakni pada 

jaringan kerabatan dan pertemanan. Hingga akhirnya elektonnya lebih 

mudah dikenali, apalagi refensi dan rujukan yang digunakan melalui 

jaringan pertemanan dan kekeluargaan yang membuatnya dapat 

menegosiasikan harga. Jadi, tak ada sekat yang tegas antar pennyedia 

layanan jasa dengan pengguna melainkan mereka saling ‘menganggap’ 

sebagai bagian dari yang lainny dari hasil pembentukan jaringan. 

Walaupun terlihat hanya menguntungkan pada satu pihak saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Biduan Saweran di Kabupaten Barru 

Biduan Saweran merupakan seniman penghibur di acara pesta perkawinan 

orang Bugis yang diiringi oleh eletone musik dangdut                                yang riang 

gembira. Biduan saweran ini menampilkan sebuah goyangan “erotis” yang disawer 

dimulai dengan nilai Rp. 1.000 sampai pada RP. 100.000. keberadaan biduan 

saweran ca’doleng-doleng ini menjadi ikon dalam sebuah acara pernikahan, 

khususnya di Kab. Barru dan dijadikan sebagai hiburan masyarakat di Kab. Barru. 

Hiburan acara pernikahan yang menampilkan performa biduan saweran di 

Kab. Barru mulai eksis pada tahun 1990-an, hal ini didukung oleh mulai 

berkembangnya musik dangdut yang terwujud pada terbentuknya grup-grup orkes 

yang menyajikan musik dangdut dengan diiringi oleh ferforma biduan sebagai 

vokalis, drum, gitar, bass, keyboard, gendang yang merupakan alat musik yang 

mencirikan genre dangdut. Namun, seirng dengan berjalannya waktu, terjadi 

perubahan orkes menjadi elektone, karena orkes tak lagi adaptif dan mampu 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini disebabkan pada grup orkes 

memiliki banyak personel yang memungkinkan penyediaan modal yang lebih 

banyak sehingga patokan harga yang juga semakin lebih mahal. Untuk itulah ketika 

munculnya alat musik keyboard mulai bermunculannya usaha elekton. 

Keistimewaan keyboard adalah karena jenis alat musik yang merupakan organ 

tunggal yang dapat memainkan seluruh instrumen musik, tidak hanya musik dengan 

irama dan suara yang monoton, namun dapat menghasilkan bunyian alat musik lain 

seperti drum, gitar, bass, dan alat musik lainnya. Elektone sangat praktis, dengan 



satu alat musik dapat menghasilkan bunyi alat musik lainnya sehingga alat musik 

elektone mulai digemari oleh masyarakat sebagai pengiring tunggal musik dangdut 

yang dinyanyikan oleh Biduan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biduan adalah 

seorang penyanyi baik pria 

maupun wanita yang diiringi 

musik (Kamus besar bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, 2005). 

Namun pada konteks penelitian yang saya lakukan ini biduan yang dibicarakan 

adalah terkhusus pada biduan wanita. Karena biduan wanitalah yang selalu tampil 

di panggung yang terdapat dalam acara pernikahan masyarakat Bugis yang 

diselenggarakan umumnya pada malam hari. Biduan bagi masyarakat Barru terbagi 

menjadi tiga, yakni biduan saweran, biduan penyanyi bugis, dan biduan kasidah. 

Biduan wanita yang tampil di atas panggung adalah pada biduan saweran yang 

oleh masyarakat Bugis disebut sebagai ca’doleng-doleng yang tak hanya 

Gambar Biduan Penyanyi Dangdut 



menampilkan goyangan yang erotis, melainkan juga bagian tubuhnya yang dapat 

disawer. 

Biduan saweran adalah tipe biduan yang menyanyi dan para audiens dapat 

melakukan sawer. Berbeda halnya dengan biduan penyanyi yang hanya sebatas 

mennyanyi di atas panggung dan tidak memperbolehkan dirinya untuk disawer. 

Kemudian selanjutnya biduan kasidah adalah kelompok penyanyi yang dikhususkan 

untuk performa di genre musik nasyid yang bernuasa religi berbeda halnya dengan 

kedua tipe biduan lainnya yang lebih menfokuskan pada musik dangdut. Dalam 

pembahasan ini saya lebih terfokus membahas mengenai biduan saweran dengan 

menyelami profil mereka untuk mengungkap latar historis dan pengalamannya 

sehingga para biduan ini terjun menjadi “celebrity” panggung lokal di setiap acara 

pesta perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Barru dengan menjadi biduanita 

saweran atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat engan istiah lokal ca’doleng-

doleng.  

Berdasarkan hasil penelusuran yang saya lakukan untuk mencari informan 

dalam penelitian ini yang saya lakukan dengan metode snowball, saya 

mendapatkan 3 informan biduanita saweran yang dengan senang hati untuk 

diwawancarai, yakni Irma, Fitri dan Rahma (semua nama adalah nama samaran)1. 

Berikut ini dijelaskan secara mendalam terkait mengenai profil biduanita saweran 

yang terdapat di Kab. Barru. 

1. Irma 

Pertama, Irma. Irma adalah seorang wanita yang menekuni profesi sebagai 

biduan saweran. Irma merupakan seorang janda yang berusia 24 tahun. Pada 

                                                             
1 Semua nama informan yang berprofesi sebagai biduanita saweran Ca’doleng-doleng pada teks ini telah 

disamarkan. Jadi, nama yang tertera adalah bukanlah nama asli dari informan. Hal ini sengaja dilakukan 
untuk menjaga privasi informan.  



awalnya ia memilih menjadi seorang biduan, karena  ajakan dari  pamannya yang 

memiliki usaha elektone karena ia telah putus sekolah karena tidak lulus dibangku 

SMP, karena ingin membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. hal 

ini didukung oleh paras wajahnya yang cantik dengan suaranya yang cukup baik. 

Dengan demikian, irma mulai menekuni profesi sebagai biduan. Pada awalnya 

hanya biduan dan sebatas menyanyikan lagu di atas panggung tanpa saweran. 

Berikut ini pernyataan informan : 

Saya ini toh, jadi biduan omku yang ajakka. Karna tidak sekolahma. tidak 
tamatka, malasma lanjutki karna tidak luluska SMP, tapi kuurusji paket C 
ku. Nah disitumi omku ajakka, dari pada tidak ada saya kerja mending 
ikutka sama omku, menjadi penyanyi di elektonenya, karna baru ini usaha 
elektonnnya. Namanya itu  Qadri elektone.     

Dari pemaparannya menunjukkan bahwa pada awalnya irma menekuni 

profesi sebagai biduan dikarenakan ajakan dari pamannnya bukan pada atas 

keinginannya sendiri. hal ini tentu saja menunjukkan bahwa yang melatar belakangi 

Irma menjadi Biduan karena tak ingin membebani orang tua dalam kebutuhan 

hidup, dan ingin mandiri dengan bekerja dan mendapatkan penghasilan 

dibandingkan dengan melanjutkan studi dan bersekolah pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Selama ini irma bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan 

memanfaatkan jaringan kekerabatan sebagai media untuk mendapatkan pekerjaan 

dan memulai profesi sebagai biduan wanita dikarenakan ajakan dari pamannya. 

Lebih lanjut irma memaparkan : 

bukan jaka biduan saweran cuman menyanyi jaka saja saya ceritanya 
mappagende jaka karna kurang sekali penyanyinya omku makanya 
napanggilka. sejak tahun 2010 saya menjadi biduan saweran itupun saya 
jadi biduan saweran karna prustasika sama diriku sendiri banyak sekali 
masalahku waktu itu. tidak tammatka saya SMA pendidikan terakhirku itu 
SMP saya berhenti sekolah itu krna tidak luluska waktu SMP. Dan dilamar 
maka juga tapi tidak cukup 1 tahun cerai maka. Baruka 4 bulan sudah 
menikah pergimi merantu mantan suamiku baru tdak ada pulang-pulang 
tidak ada juga kabarnya ada orang tanyaka bilang sudahmi bede menikah 
disana. Saya menikahka krna di jodohkanka juga sema keluargaku 



memang tidak ada yang saling suka saya tidak kusukai dia juga tidak 
nasukaka. Itumi juga omku panggilka menyayi karna tidak adami suamiku  

Irma terjerumus dalam praktek menjadi biduan saweran ca’doleng-doleng 

dikarenakan kondisi psikis yang semakin memburuk. Ia telah putus sekolah pada 

bangku SMP, kemudian saat itu ia memilih untuk menikah untuk membangun 

rumah tangga. Namun, hal itu pun kandas di tengah jalan. Karena hanya sekitar 4 

bulan setelah pernikahan, ia malah ditinggalkan oleh suaminya. Keterpurukan 

bertubi-tubi yang dirasakan oleh irma yang putus sekolah dan ditinggal pergi oleh 

suaminya yang membuat Irma menjadi frustasi. Kemudian, untuk mengalihkan 

perhatiannya dan move on, ia memulai sebuah profesi sebagai biduan saweran 

semenjak pada tahun 2010 lalu. Walaupun pada awalnya ia hanya sebatas menjadi 

biduan penyanyi dangdut yang tidak dapat disawer. Kemudian, irma menjelaskan 

alasannya mengapa ia menekuni profesi sebagai biduan saweran ca’doleng-doleng 

adalah sebagai berikut : 

Saya menjadi biduan saweran itu karna ada masalahku. Ada pacarku dlu 
namanya reza, baik sekali sama saya nasayang sekalika kalau pergika 
menyanyi biar jauh sekalika pergi menyanyi kayak pangkep najemputka 
juga ada stengah tahun pacaranka tapi kenapa pergi pacaran sama 
penyanyinya lestari musik. disitumi mulaika sawer krna waktuku pacaran 
nalarang sekalika menjadi biduan saweran waktu itu hari menyanyika di 
kampungnya dekat rumahnya di desa galung ada saya lihat menonton 
langsungka buka bajuku baru sawerka juga tapi ini omku langsung 
natarekka turun dari panggung baru namarahika disitumi nalarangka 
menjadi penyanyi dan ada kayaknya 4 bulan saya berhenti menjadi 
penyanyi. 

Irma yang pada saat itu dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba datanglah Reza 

yang memberi warna baru yang menghiasi kehidupannya sehingga membuat hidup 

Irma lebih berarti. Perhatian yang ditunjukkan oleh reza membuat irma merasa 

sangat dihargai. Namun, hal itu pun hanya bersifat sementara, karena reza pun 

berselingkuh dengan biduan lain yang membuat irma marah dan melampiaskan 

kemarahan tersebut dengan menjadi biduan saweran.  



Saat menjadi biduan saweran, Irma sempat mendapatkan perlawanan keras 

dari keluarga. Terutama oleh pamannya yang merupakan orang yang paling 

bertanggung jawab dikarenakan ia yang telah menjerumuskan irma ke dalam dunia 

elektone dan segala tetek benget yang ada di dalamnya dengan menjadi seorang 

biduan wanita. Pamannya merasa mempunyai tanggung jawab scara moril untuk 

menjauhkan Irma dari  profesi tersebut, yang menyebabkan akhirnya Irma vakum 

dalam beberapa waktu dan tidak menjalankan aktiitas sebagai biduan. 

Setelah insiden tersebut akhirnya irma pun vakum dalam beberapa waktu 

dikarenakan desakan dari keluarganya. Namun demikian, setelah beberapa bulan 

mengistirahatkan diri, irma pun kembali menjalankan profesi sebagai biduan 

saweran dengan landasan bahwa ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Karena, ia tak ingin membebani orang tua dalam hal memenuhi 

kebutuhan hidup. Irma memaparkannya sebagai berikut ini  : 

empat bulanji kalau ndak salahka saya fakum krna tidak pernah maka 
napanggil omku sama nabombe maka juga tanteku istrinya omku. itu hari 
ada datang pimpinan elektone altra musik datang dirumahku alasannya 
datang siara karna itu hari baru2 sudah lebaran idul adha disitumi na 
ajakka menyanyi di elektonya disitumi mulaika lagi menyanyi di sinimi 
juga mulaika menjadi biduan saweran karna rata2 biduannya memang 
altra itu biduan saweran tapi saya tidak sawerka kalau daerah dalam kota 
saya melakukan sawer itu kalau di plosok2 atau daerah terpencil seperti 
di pegunungan 

hal ini menunjukkan bahwa irma konsisten dalam menggeluti profesinya 

sebagai biduanita, karena bahkan setelah berhenti dan dikucilkan dari keluarganya 

pun ia tetap menggelutinya. Irma dikucilkan oleh keluarganya terutama dari 

pamannya yang memperkenalkan profesi ini kepada Irma. Irma mengembangkan 

mekanisme kerja dengan memberlakukan saweran hanya pada wilayah pelosok 

tempat ia tampil, sementara ketika ia tampil pda panggung-panggung perkawinan di 

areal perkotaan, sepeti pada ibukota kecamatan pada Kab. Barru, maka ia hanya 



sebatas menyuguhkan keindahan suara dengan sebuah lagu tanpa 

memperkenankan dirinya untuk disawer oleh penonton. Hal ini dikarenakan irma 

masih ‘malu-malu’ dan merasa mawas diri. Jika nantinya ada anggota kerabat yang 

mendapatinya menggeluti profesi sebagai biduanita saweran. Lebih lanjut Irma 

menambahkan bahwa : 

natau keluargaku dimarahi jaka juga sampai di usirka dari rumah tapi 
maumi diapa krna banyak juga kebutuhan krna selama menjadikan biduan 
saweran bisa maka belli motor sendiri bisa maka hidupi sendiri diriku krna 
kalau massawerki kadang dapatka sampai 500 ribu satu malam tapi itu 
tergantungji sebenarnya lokasi tempatta main seperti kalau kayak di segeri 
itu lokasi saweran, kyak di padongko kalau mainka biasaka dapat saweran 
itu sampai 1 juta.  

Setelah menggeluti profesi ini hingga beberapa tahun. Irma semakin 

menyukai profesi sebagai biduan saweran. Bahkan keluarganya pun telah bosan 

untuk memperingati irma, namun Irma tetap bersih keras untuk tetap menekuni 

profesinya sebagai Biduan Saweran. Karena, walaupun di satu sisi ia mendapatkan 

larangan yang keras dari para anggota kerabatnya, namun di sisi lain semenjak Irma 

mulai terjun ke dunia biduan, bahkan setelah memasuki profesi biduan saweran 

maka irma telah mengalami peningkatan finansial dan tak lagi menyusahkan kedua 

orang tuanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Justru Irma yang 

membantu untuk menutupi kekurangan kebutuhan yang dialami oleh keluarganya. 

Tetapi dengan rasa yang tak ‘enak hati’, Irma untuk saat ini tak lagi menetap 

bersama keluarganya ,karena tak tahan dengan cibiran tetangga maupun anggota 

kerabatnya mengenai profesi yang digeluti oleh dirinya. Berikut penuturan Irma : 

saya selama jadika biduan saweran tidak tinggal maka sama orang tuaku 
saya tinggal di messnya altara tapi tidak lama jaka tinggal di mess karna 
sewaka koskosan dan tidak pernah maka juga pulang dirumahku. 
Semenjak saya menjadi biduan saweran tidak pernah maka pulang. Tapi 
biasaji saya kasikan uang adekku sayaji juga belikanki baju sekolah sama 
belikan sepatu sekolah. 



Pernyataan Irma di atas memperlihatkan bahwa dalam menekuni profesinya 

sebagai biduan saweran Irma tak lagi tinggal serumah dengan keluarga intinya, 

melainkan menetap di sebuah rumah kontrakan, seorang diri sehingga hal ini 

membuat Irma jauh dari keluarganya dan rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari 

luar. Kemudian selama menjalankan profesinya sebagai biduan, Irma telah  mulai 

terbiasa hidup mandiri dan tak bergantung lagi pada keluarganya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, bahkan ia mempertagas bahwa semenjak itu ia sudah tak 

pernah lagi mengunjungi rumah kedua orang tuanya untuk merengek meminta uang 

untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, sesekali Irma menyempatkan untuk 

bertemu adiknya di luar rumah, dan memberikannya uang untuk keperluaan sekolah 

adiknya tersebut, karena Irma tak ingin apa yang ia rasakan dan alami terulang 

kepada adiknya, Irma tak ingin adiknya putus sekolah dan terjurumus ke dalam 

dunia malam, dengan menjadi seorang biduan saweran seperti dirinya. 

Meski saat ini Irma, telah dikucilkan oleh keluarganya, dan bahkan ia pun 

telah jarang untuk kembali pulang ke rumahnya. Keluarga Irma pun masih memiliki 

kepedulian dan empati terhadap Irma yang menjadi anggota keluarga. Karena, 

terdapat sebuah kejadian, Irma mendapatkan kunjungan dari keluarganya di tempat 

kediamannya. Berikut penutuan Irma terkait dengan hal itu : 

Dulu, waktu pertama tamaku menjadi biduan saweran datang keluargaku 
spupuku apa datang pangajarika kujawabji bilang ia tidak mi, makanya itu 
saya jarangka massawer kalau disekitar daerah barru krna banyak 
keluargaku itupi sawerka kalau di tempat yang jauh. Dan saya itu selama 
jadika biduan saweran banyak sekali yang mau panggilka main di 
elektonnya krna mungkin karna cantikka. Karna itu elektone terkenal kalau 
ada biduan sawerannya siapa yang makencang elektonya itu lagi yang naik 
daun. 

Sejak memulai berkarir sebagai biduan, telah beredar rumor di kalangan 

tetangga sekitar rumah dari pihak keluarga Irma. Desas-desus yang beredar adalah 

bahwa Irma dituduh dan dicurigai menjalankan profesi sebagai biduan saweran. 



Untuk itulah sepupu Irma datang untuk menemuinya dan menasehatinya untuk tidak 

melanjutkan profesinya sebagai biduan saweran. Karena, hal itu akan membuat 

malu keluarga. Hal ini disebabkan oleh karena tetangga-tetangga di sekitar rumah 

menggosipi Irma. Irma dijadikan bahan perbincangan yang cukup hangat di 

kalangan warga sekitar rumahnya, karena Irma dicurigai sebaga seorang biduan 

yang dapat di sawer, atau dalam terminologi setempat disebut sebagai ca’doleng-

doleng. 

Mengetahui hal tersebut, akhirnya Irma memutuskan untuk tak lagi beroperasi 

sebagai biduan saweran ca’doleng-doleng pada daerah yang berdekatan dengan 

tempat tinggal keluarganya yang berada di ibukota kecamatan pada Kab. Barru. 

Jadi, Irma hanya melakoni profesi sebagai biduan saweran hanya ketika ia tampil 

pada daerah pelosok Kab. Barru yang sangat jauh dari jangkauan keluarganya, 

maupun pada saat ia mendapatkan panggilan konser di luar Kabupaten Barru yakni 

di beberapa kabupaten terdekat seperti di Maros, Pangkep dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto Irma 



 

Dalam menjalankan profesi sebagai biduan saweran yang terpenting 

bukanlah keindahan suara ataupun bakat dalam menyanyikan sebuah lagu. Karena, 

yang terpenting dalam penampilan  biduan bukanlah suara yang harus merdu, 

melainkan penampilan yang ‘menarik’ seperti paras wajah yang cantik dan bentuk 

tubuh yang seksi yang sangat mendukung untuk penampilan goyang ca’doleng-

doleng yang dapat menarik minat para calon penyawer dan penyewa elekton untuk 

tampil pada acara pernikahan yang umumnya dilaksanakan pada malam hari. 

Berikut pernyataan dari Irma mengenai cara perekrutan biduan : 

ada yang dipanggil karna pintarki menyanyi atau suaranya yang bagus tapi 
biduan biasaji, ada juga yang di panggil tidak baguski suaranya tapi jago 
goyang candoleng – doleng di atas panggung (sawer) itumi yang jadi 
ca’doleng-doleng. 

Pernyataan Irma di atas mempertegas bahwa untuk menjadi seorang biduan, 

khususnya biduan saweran yang dibutuhkan adalah bukanlah suara yang bagus 

namun modal utamanya adalah bentuk tubuh yang menggoda dengan kemahiran 

dalam menari atau goyang khas dalam musik dangdut yang umumnya 

menyuguhkan goyangan erotis yang bisa membangkitkan dorongan yang 

menggairahkan sehingga menarik minat para penonton sehingga acara pernikahan 

yang menyuguhkan tampilan biduan saweran ca’doleng-doleng ini semakin diminati 

oleh yang mengadakan pesta atau yang punya acara maupun para pengunjung 

yang datang untuk menikmati konser para biduan yang memanjakan mata mereka.  

2. Fitri 

Kedua adalah Fitri. layaknya Irma yang mengalami keterpurukan di masa 

mudanya, Fitri pun demikian. Fitri merupakan sosok wanita yang menjadi korban 

dari kebejatan lelaki cabul. Berikut penuturan Fitri yang sambil terseduh-seduh 

mengisahkan perjalanan hidupnya : 



Saya lahir tahun 1990 jadi umurku sekarang 27.  Pendidikan terakhir saya itu 

SD ji memang saya dulu malas sekalika sekolah.Saya tinggal di desa 

kalompie. saya menikah itu tahun 2011 itupun menikahka karna masolangka ( 

hamil ) sempat jaka mau gugurkanki sampai-sampai saya pergi ke dukun di 

pangkep tapi tidak bisa pas kandunganku umur 5 bulan akhirnya saya 

ketahuan sama keluarga saya dan mau tidak mau saya harus menikah. 

Dari pemaparan kisahnya menyiratkan bahwa Fitri merupakan korban dari 

pergaulan bebas dengan gaya pacaran anak muda saat ini, yang membuat  Fitri 

mengalami kehamilan di luar nikah, dan akhirnya diketahui oleh keluarga. Fitri 

berusaha sebisa mungkin untuk menggugurkan kandungannya, bahkan sampai-

sampai ia rela keluar kota mengunjungi Kab. Pangkep demi menemui dukun aborsi 

yang berada di tempat itu, untuk menggugurkan kandungannya. Namun, hasilnya 

pun nihil. Akibatnya adalah Fitri harus menempuh jalan tengah dengan melakukan 

pernikahan dini dengan pacarnya yang terbukti secara biologis sebagai pelaku yang 

menghamili Fitri, hingga akhirnya mereka pun menikah dan resmi menjalin 

hubungan layaknya sebagai suami-istri dalam sebuah keluarga. lebih lanjut fitri 

mengutarakan bahwa : 

itu pada tahun 2010 saya mulai menyanyi di elektone gema nada. Saya 
menjadi seorang biduan itu karna saya mau kerja. Awalnya saya memang 
kebanyakan temanku biduan sepertri Novi, Andi Nelli, Narti. Memang 
kebanyakan temanku biduan akhirnya seringka ikut-ikut sama dia, karna 
seringkumi ikut saya biasa dipanggil sama mas mardji pempinan gema 
nada electone pergi menyanyi kalau lagi kurang biduannya.Disitu awalnya 
saya menjadi seorang penyanyi. 

Fitri memulai karirnya sebagai biduan saweran pada tahun 2010 dikarenakan 

ajakan dari beberapa temannya. Hal ini disebabkan ia memang memiliki ruang 

lingkup pertemanan dengan beberapa biduan, hingga akhirnya ia mendengar bahwa 

penghasilan yang didapatkan kalau menjadi biduan saweran cukup menggiurkan 

maka ia pun mengikutkan diri untuk berkecimpung di dunia hiburan lokal dengan 

menjadi seorang biduan saweran yakni ca’doleng-doleng. Fitri yang berprofesi 

sebagai biduan saweran,   



Saya sempat berhenti menjadi penyanyi karna sedang hamil dan setelah  

saya melahirkan saya kembali menjadi penyanyi tapi sudah tidak sawer 

karna dilarang suami saya hampir 9 bulan kalau tidak salah saya tidak 

melakukan saweran Dan saya kembali melakukan saweran setelah 

bercerai sama suami saya gara-gara dia selingkuh. saya menjadi biduan 

saweran itu tidak ditau sama keluargaku sampai sekarang walaupun ada 

anak muda yang dekat rumah saya mengetahui tapi saya biasa saya 

belikan pulsa atau saya kasikan uang agar tidak melapor sama orang tua 

saya. 

Kisah yang dialami oleh Fitri sepertinya hampir mirip-mirip dengan apa yang 

dialami oleh Irma. Keduanya adalah wanita yang dicampakkan oleh suaminya. 

Parahnya adaalh suami Fitri berselingkuh pada saat ia tengah dalam keadaan hamil. 

Setelah melahirkan dan mengetahui segala perbuatan suaminya yang berselingkuh, 

maka Fitri memutuskan untuk menceraikan suaminya. Namun, ia tetap menjalankan 

profesinya sebagai biduan saweran. Anak Fitri yang mengasuhnya adalah orang 

tuanya, meskipun dari pihak keluarga Fitri tak ada yang mengetahui bahwa profesi 

yang dilakoni Fitri adalah sebagai biduan saweran, yang diketahui adalah Fitri 

merupakan biduan penyanyi dandut biasa, yang tampil pada saat terdapat acara 

pernikahan. Meskipun terdapat beberapa tetangga Fitri termasuk para pemuda yang 

mengetahui hal tersbeut namun mereka saling berkompromi untuk menutupi rahasia 

ini dari pihak keluarga fitri, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

memberikan imbalan berupa voucer pulsa kepada pemuda tersebut untuk tutup 

mulut. 

Menurut Fitri dalam menjalankan profesi sebagai biduan saweran,  penghsilan 

yang didapatkan juga kurang menentu, seperti biasanya yang terjadi adalah sepinya 

orderan dan areal tempat saweran dan jumlah penonton yang hadir juga sangat 

mempengaruhi jumlah pendapatan para biduan saweran pada saat setiap kali tampil 

di panggung-panggung lokal pesta perkawinan. Mengenai pendapatannya selama 

menekuni profesi sebagai biduan saweran Fitri mengungkapkan bahwa : 



Honornya itu tidak menetap tergantung dari jarak dimana main misalkan 

kalau di pangkep itu kadang honornya 200 ribu kalau di dalam kota barru 

kadang 170 honor itu tergantung dari jaraknya. Saya kalau sawer 

kadangka dapat 500 biasa juga sampai 1 juta itu tergantung dari lokasita 

main kalau banyak penonton banyak juga kita dapat uang saweran. 

Jadi, meskipun hasil yang didapatkan dari menekuni profesi sebagai biduan 

sweran memang terdapat faktor yang mempengaruhi. Seperti jumlah penonton jarak 

tempuh ke lokasi dan keramaiannya yang mempengaruhi besaran pendapatan yang 

diperoleh oleh setiap biduan saweran.  

Dalam menjalankan profesinya sebagai biduan saweran Fitri pun 

menjalankannya secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Yang diketahui oleh 

keluarganya adalah Fitri hanya sebatas sebagai penyanyi dangdut biasa, atau 

biduan penyanyi saja bukan biduan saweran yang dalam istilah lokalnya akrab 

disebut sebagai ca’doleng-doleng.  Berikut penuturan Fitri mengenai hal tersebut : 

jadi mungkin orang tua saya tidak mengetahui apa yang saya lakukan disini 

dan dengan uang saweran saya saya sering pulang kasikan uang  orang  

tua saya karna anak saya juga butuh hidup terus anakku saya saya titip di 

orang tua saya.dengan uang saweran  saya membeli motor membayar 

uang kos memperbaiki rumah orang tua saya.  

Fitiri merahasiakan profesi yang sebenarnya yang dijalani selama ini dari 

pihak keluarganya, lantaran pekerjaan tersebut termasuk pada kategori yang kurang 

disenangi meskipun penghasilannya cukup menggiurkan. Pendapatan yang 

diperoleh Fitri dari pekerjaannya sebagai biduan saweran yang juga merupakan 

penyangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga Fitri terutama untuk kedua 

orang tuanya dan anaknya yang ia titipkan ke ibunya. Dari penghasilan menjadi 

biduan saweran inilah Fitiri berusaha untuk menyambung hidup dan terlepas dari 

keterpurukan di masa lalu dan melanjutkan hidupnya dengan membiayai kedua 

orang tuanya dan anak semata wayangnya. Semenjak mulai menekuni profesi 

sebagai biduan saweran penghasilan Fitri semakin melejit, hingga ia telah dapat 



membeli barang-barang yang cukup mahal, seperti motor, dan bahkan Fitri telah 

mampu untuk hidup mandiri di sebuah rumah kontrakan.  

Saat ini pun Fitri telah memperlebar sayapnya untuk  memperoleh 

penghasilan tambahan. Karena, orderan untuk manggung pun tak menentu. Jadi, ia 

juga beroperasi di tempat hiburan karaoke. Berikut penuturannya : 

apalagi dengan sekarang sudah terlalu banyak pemasukan semenjak 

adanya faristar tempat karoke saya biasa dipanggil sama bucek pemilik 

karoke faristar ketika ada tamu yang mau ditemani karoke saya biasa 

dapat tip 500 ribu dari bos-bos yang saya temani karoke tapi kebanyakan 

orang cina. 

Mengembangkan relasi pertemanan dengan salah seorang pemilik tempat 

hiburan karaoke di Kab. Barru yang merupakan tonggak awal untuk Fitri dalam 

melebarkan sayapnya dalam rangka peningkatan omset pendapatan. Fitri yang 

notabene telah bergerak didunia tarik suara dengan menjadi biduan juga merangkap 

sebagai penyanyi pendamping pada layanan tambahan di tempat karaoke. 

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Fitri hanya menemani sang tamu untuk 

bernyanyi di sebuah “room karaoke” sampai pada waktu orderan tamu itu habis. Fitri 

pun mengakui bahwa jika mujur ia biasanya mendapatkan omset sebesar 

Rp.500.000 setiap satu kali menemani pelanggan untuk bernyanyi. Rata-rata 

pelanggan yang memberikan tip yang cukup besar adalah “bos-bos cina” yang 

mampir di tempat hiburan karaoke tersebut. 
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Selama menekuni profesi sebagai biduan wanita saweran yang dalam istilah 

lokal oleh masyarakat Barru disebut sebagai Ca’doleng-doleng Fitri merasakan 

dampaknya, karena hal ini dianggap kurang baik, pasalnya mereka yang menjadi 

ca’doleng-doleng sering dilekatkan stigma perempuan tidak benar, bahkan adapula 

yang menyamaratakannya sebagai pelacur meskipun hal itu sesungguhnya tidaklah 

benar. Hal seperti itu sebenarnya dilatar belakangi oleh seringnya lelaki hidung 

belang yang datang menggoda mereka hingga akhirnya munculnya anggapan yang 

demikian. inilah pemaparan Fitri yang sambil menundukkan wajahnya 

mengungkapkan bahwa : 

Tapi begitumi kalau jadi biduan saweranki tidak bagusmi padangannya 

masyarakat sama kita karna kita sudah dianggap sama masyarakat itu 

peremuan tidak beres tapi maumi diapa butuhki juga hidup saya cuekinji 

semua pikiranku saya bukanji dia yang kasih makanka. Tapi kebanyakanji 

juga polisi yang mau sama saya anak orang kaya juga banyakji sukaka tapi 

tidak mauka karna pasti mau jaka napake tidak mungkinmi mauka dia 

nikahi lagian pasti keluarganya tidak setuju karna saya biduan saweran. 

Sebenarnya banyak sekali orang yang tanyaka bilang kanapako jadi biduan 

kamu cantikmu lagi tapi yang namanya hidup haruski memanng butuh kerja 

keras karna ada anakku saya kodong manami juga kebutuhannya karna 

sudah sekolahmi manami juga orang tuaku saya bantu-bantu. 

Pernyataan Fitri di atas menunjukkan bahwa sebenarnya menjalankan profesi 

sebagai biduan saweran Ca’doleng-doleng ini bukanlah hal yang baik dimata 

masyarakat. Fitri yang menjadi saksi hidup yang menjalankan perannya sebagai 

biduan saweran dalam struktur masyarakat Barru merasakan asam pahit manisnya. 

Menjadi biduan saweran sama halnya dengan pedang bermata dua, disatu sisi 

mendatangkan manfaat secara ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan 



pokoknya demi keberlangsungan hidup ia dan keluarganya termasuk kedua orang 

tua dan anak semata wayangnya. Kemudian disisi lain juga merupakan profesi itu 

mempunyai citra yang kurang baik di mata masyarakat.   

Meskipun sebenarnya Fitri dapat meninggalkan profesi itu karena Kecantikan 

paras wajah yang dimiliki Fitri yang merupakan modal besar untuk memikat lelaki 

yang memiliki pekerjaan yang mapan untuk menikahi Fitri dan ia tidak perlu lagi 

bersusah payah bekerja keras membanting tulang untuk menafkahi anak dan 

membantu kedua orang tuanya. Tapi ia telah trauma dengan mantan suaminya yang 

hanya sebatas memadu dirinya, yang meninggalkannya setelah memiliki anak. untuk 

itulah ia memilih untuk tetap menjalankan  profesi sebagai biduan saweran. Karena, 

ia tahu tak ada lelaki yang benar-benar menginginkan dirinya, dan menjadikan ia 

sebagai pasangan hidup. karena ia hanya sebatas dijadikan sebagai  pemuas nafsu 

sesaat para lelaki hidung belang yang bejat yang hanya menginginkannya sesaat 

saja.   

3. Rahma 

Ketiga, adalah Rahma. Rahma merupakan seoraang gadis yang berumur 

20an tahun. Pertama kali ia menggeluti profesi sebagai biduan saweran pada tahun 

2014. Ia terinspirasi oleh tetangga dekat rumahnya yang ia lihat sangat 

menguntungkan saat menjalankan profesi sebagai biduan saweran. Untuk itulah 

Rahma terinspirasi untuk mengikuti jejaknya sebagai biduan saweran. Berikut 

penturan Rahma : 

saya menjadi biduan semenjak tahun 2014. Alasan saya menjadi seorang 
biduan karna saya cari uang karna kalau tidak kerjaki tidak ada itu uangta 
bapakku sudah meninggalmi mamaku pergi kalimantan semenjak bapakku 
meninggal saya tinggalka dirumahnya nenekku tapi jarang maka juga 
pulang semenjak jadika biduan karna tinggal maka dirumahnya bosku 
(mess). yang memotivasi saya untuk menjadi seorang biduan itu dulu ada 
tetangaku biduan namanya ummi itu banyak uangnya HP selalu naganti 
trus bellimi juga motor disitu maka juga mau jadi biduan diami yang kasih 



kenalka sama bosnya akhirnya ikut maka menyanyi. tapi itu ummi 
ditangkapki kodong gara-gara sabu – sabu dia itu dulu banyak fansnya 
karna cantik orangnya baru jago massawer nabuka bentong bajunya itu 
ummi kalau mappasawer sisa BH mami napake. Kalau saya tidak begitu 
jaka tidak sampe buka baju jaka. 

Alasan yang paling utama dan mendasar yang menjadi pemicu sehingga 

menyebabkan Rahma menggeluti profesi sebagai biduan saweran adalah karena 

Rahma ingin memenuhi kebutuhan hidup, karena kedua orang tuanya sudah tak lagi 

dapat diharapkan untuk menafkahi Rahma sebagai anaknya. Karena ayahnya telah 

meninggal dunia, sedangkan ibunya pergi merantau yang mengkibatkan Rahma 

tinggal bersama dengan neneknya. Namun, Rahma memiliki rasa yang tak enak hati 

membebani neneknya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, makanya Rahma 

yang ingin seperti dengan tetangganya juga ingin menggeluti profesi sebagai biduan 

saweran. Dengan direkrutnya Rahma menjadi biduan saweran ia sering kali tak 

pulang ke rumah neneknya, hal ini disebabkan ia telah menetap di sebuah mess 

yang merupakan tempat penginapan para biduan yang berkerja di sebuah elektone 

tertentu.  

Semenjak menjadi biduan saweran, kehidupan rahma mulai berubah secara 

drastis. Berikut penuturannya :   

banyak sekali pengalaman mulai dari bertambahnya teman sampai di 
pangkep itu saya temanku semenjak menjadika biduan bahkan ada juga 
temanku di maros karna kalau pergiki menyanyi di luar barru banyak 
kenalan sama banyak juga fansta. Banyak juga yang suka kasikanki pulsa 
pokoknya selama jadika biduan bertambah banyak temanku. 

 
Salah satu hal yang berubah dalam kehidupan Rahma, ketika ia mulai 

mengggeluti profesi sebagai biduan saweran adalah dengan bertambah luasnya 

jangkauan pergaulan Rahma. Hal ini dikuatkan dengan penjelasannya di atas, 

bahwa semenjak menjadi biduan dan telah berkeliling ke beberapa daerah di luar 

kabupaten Barru, Rahma telah memperoleh teman sesama biduan. Karena telah 



mempunyai banyak teman dan telah tinggal di asrama mess  pemilik elekton maka 

Rahma untuk saat ini telah jarang untuk pulang ke rumah neneknya. Berikut 

penuturan Rahma mengenai hal tersebut : 

saya tinggal di malusettasi sama nenekku tapi sekarang jarang maka 
pulang karna tinggal maka di messnya bosku. Sekali kali mamika kembali 
ke malusettasi. Kalau jarangmi orderan kembalika lagi pergi liat neneku 
karna sakit sakitmi juga. 

Selain itu, Rahma pun telah menjadi biduan yang sangat unik dan spesial 

dibandingkan dengan biduan lainnya. Berikut pemaparan Rahma mengenai hal 

tersebut yang membedakannya dengan biduan lainnya :  

saya masih cewekka blum adapi suamiku hanya beberapa jaka itu biduan 
yang masih gadis yang saya tau. kalau yang lain kebanyakan sudah 
menjadi jandami. Jadi saya itu biduan andalangka karna masih gadis jadi 
wajarji kalau banyak fansku 

Rahma yang merupakan gadis perawan yang dalam istilah lokalnya disebut 

sebagai cewek, berbeda dengan para bidan lainnya yang rata-rata merupakan para 

janda. Rahma yang masih merupakan gadis perawan disenangi ole banyak 

penyawer dan karena kekhhasannya inilah Rama memiliki fans dari berbagai 

daerah, di berbagai tempat yang sering dikunjungi untuk manggung, sehingg secara 

tak langsung Rahma telah menjadi icon primadona dari biduan saweran ata 

ca’doleng-doleng yang telah disenangi oleh penggemar biduan saweran. 
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Namun, meskipun demikian. Sebenarnya Rahma masih merahasiakan profesi 

yang digelutinya itu dari keluarganya, dari ibu dan dari neneknya. Tetapi neneknya 

telah mendapatkan kabar bahwa ia telah menggeluti profesi sebagai biduan 

saweran. Berikut penuturan Rahma :   

kalau natauka ini nenekku pasti dimarahika tapi tidak natauji kalau kakakku 
mungkin nataumi karna waktuku pulang dirumah natanyaka kakaku bilang 
sawer-sawerko, ka tapi masakkaka (menyangkal) kutanyai bilang tidak 
pernahka massawer siapa tanyaki nabilang ada bede temannya yang 
tanyai dia tanya truska sampaiku mengaku. Dia marahaki waktu itu tapi 
diam jaka saja kalau patotoaika nanti napukulka jadi diam jaka saja. Tapi 
memang itu kakakku tidak dia larang jaka jadi biduan aslakan janganka 
bede menjadi biduan saweran. Tapi saya tetap jaka kerjai karna kalau 
massawerki banyak didapat kalau honorji saja diharapkan sedikitji paling 
tinggi itu honor 200 ribu itupun jauhki pergi menyanyi kayak dipangkep 
kalau di barru jaki 170. Sedangkan kalau massawerki biasaki dapat 700 
ribu satu malam. 

Pernyataannya di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya di mata keluarga 

Rahma, khususnya pada neneknya pekerjaan yang dijalankan oleh Rahma bukanlah 

jenis pekerjaan yang “baik”, melainkan merupakan jenis pekerjaan kurang baik. 

Bahkan, terdapat stigma buruk yang dilekatkan kepada wanita yang berprofesi 

sebagai biduan saweran. Untuk itulah kakak Rahma melarangnya untuk menjadi 

biduan saweran, kalau hanya sebatas penyanyi dangdut biasa, kakanya 

menyetujuinya. Namun, karena memikirkan mengenai maslah pendapatan yang 

menggiurkan, maka Rahma telah mengabaikan nasehat daari kakaknya, dan tetap 

bersikukuh untuk menjalankan profesinya sebagai biduan saweran biarpun menjadi 

biduan saweran memiliki konsekuensi yang buruk karena bernilai kurang baik dan 

bercitra buruk dalam masayarakat Bugis di Barru. 



Hal ini dikarenakan, dalam pandangan masyarakat Bugis, termasuk pada 

masyarakat Barru, terdapat sistem nilai ideal yang dianut yang menjadi frame of 

reference dalam bertindak yakni adalah nilai siri’. (Mattulada 1975, La Side 1977, 

Abdullah 1985,  Erington 1989, Pelras 2006, Idrus 2016). Dalam masyarakat Bugis, 

terdapat anggapan bahwa lebih sulit mengasuh anak perempuan jika dibandingkan 

dengan mengasuh anak laki-laki. Hal ini dikarenakan mahkota siri’ terletak pada 

anak perempuan, keperawanan wanita secara khusus, dan secara umum seluruh 

tubuh anak wanita (termasuk payudara) merupakan simbol siri’ yang harus dijaga 

oleh keluarga. Karena pada anak wanitalah nilai siri’ dijunjung tinggi. Hal ini juga 

yang menyebabkan tingginya penghargaan terhadap perempuan yang merupakan 

simbol siri’ yang diapresiasi pada ritual perkawinan dengan adanya tradisi uang 

panai sebagai tag price. Karena pada anak perempuanlah letak kehormatan sebuah 

keluarga dalam masyarakat Bugis. kemudian, jika dikorelasikan dengan konteks 

penelitian ini yang menyoroti hadirnya biduan saweren pada masyarakat Bugis 

merupakan salah satu profesi yang bertentangan dengan nilai siri’. 

Hal tersebut di atas, yang menyebabkan mengapa profesi sebagai biduan 

saweran memiliki stigma buruk dalam struktur masyarakat Barru. Tubuh wanita, 

sebagai anak dari sebuah keluarga seharusnya dijaga, karena merupakan sebuah 

harga diri dan kehormatan keluarga (baca: siri’). bertentangan dengan profesi biduan 

saweran yang mengkomersilkan tubuh wanita, khususnya dalam konteks biduan 

wanita ca’doleng-doleng adalah dengan menyuguhkan bagian tubuhnya berupa 

payudara untuk dapat disawer oleh para lelaki penikmat musik dangdut yang diiringi 

oleh organ tunggul elekton. Menjaga tubuh dari pelecehan, merupakan tindakan 

yang mendirikan siri’. Jelas sangat berbeda dan bertentangan dengan perilaku 

sawern-menyawer pada tubuh wanita. Untuk itulah dengan diketahuinya terdapat 



anggota keluarga atau kerabat wanita yang ternyata menjalankan profesi tersebut, 

maka akan membuat malu (baca : siri’) para anggota kerabat yang lain. Namun, 

meskipun demikian ketiga informan yang telah dijelaskan di atas tetap menjalankan 

profesi mereka sebagai biduanita saweran ca’doleng-doleng dengan motif ingin 

mememenuhi kebutuhan hidup.  

Hal ini menggambarkan bahwa terdapat dua nilai yang berkontestasi yang 

menentukan arah tindakan para aktor (Rahma, Irma, Fitri), di sisi lain terdapat nilai 

siri’ yang merupakan nilai budaya untuk menjaga kehormatan wanita. Sebaliknya 

terdapat tuntunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.disinilah terjadi proses 

mental yang menjadi mekanisme penentuan dalam mengambil keputusan dalam 

bertindak, dan para biduan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, 

dibandingkan dengan mengindahkan nilai siri’ dalam dirinya.   

Dalam pemaparan kisah mengenai profil ketiga informan di atas, Fitri ,Irma 

dan Rahma yang berprofesi sebagai biduanita saweran Ca’doleng-doleng Memiliki 

beberapa persamaan. Yang pertama adalah mereka sama-sama merupakan 

perempuan Bugis yang berasal dari Kabupaten Barru. Mereka lahir dan dibesarkan 

di tanah Bugis Barru yang mengalami keterpurukan di masa mudanya seperti fustasi 

berat, dan kurang perhatian, berpendidikan rendah serta masalah keluarga yang 

cukup serius, yakni mengenai pemenuhan kebutuhan hidup. 

Kedua adalah dua diantara mereka adalah seorang janda, yakni Fitri dan 

Irma. Hanya Rahma yang masih merupakan gadis, dan bukan seorang janda. 

Karena, ia belum menikah.  Mereka berdua, yakni Fitri dan Irma adalah korban lelaki 

cabul akibat pergaulan bebas, yang mengakibatkan keduanya mengalami kehamilan 

sebelum nikah. Namun yang harus dijalani keduanya adalah menikah dengan lelaki 

yang menghamili mereka. setelah menikah keduanya mengalami perlakuan yang 



buruk oleh suami, mereka berdua ditinggal pergi oleh suaminya, yang membuat 

mereka sakit hati. Itulah menjadi salah satu faktor pendorong mereka menjadi 

biduan saweran.  

Kemudian ketiga, adalah motivasi yang melatarbelakangi ketiganya untuk 

menggeluti profesi sebagai biduanita saweran ca’doleng-doleng adalah karena 

adanya dorongan motif ekonomi, karena penghasilan yang didapatkan ketika 

menekuni pekerjaan ini adalah uang yang banyak dibandingkan dengan hanya 

sebatas menjadi biduan penyanyi biasa.  

B. Mekanisme Kerja Biduan Saweran “Ca’doleng-doleng” di Acara 

Pernikahan 

Sistem kerja biduanita saweran, bermitra dengan pemilik eletkon. Pemilik 

elekton organ tunggal yang mempekerjakan mereka sebagai penyanyi dalam setiap 

acara perkawinan di Kabupaten Barru. Kehadiran biduan saweran dalam sebuah 

armada elekton yang menjadi pemicu ramai tidaknya suatu acara pernikahan. 

Karena adanya biduan saweran dapat mengundang penonton “yang tak di undang” 

untuk hadir menyaksikan penampilan para biduan bernyanyi dan menunggu waktu 

untuk sesi saweran.  

Dalam melaksanakan pertunjukan seni musik dangdut yang dibawakan oleh 

grup musik elekton yang terdapat pada Kabupaten Barru dilakukan secara 

berkelompok, dan terjalin kerjasama untuk menghasilkan pertunjukan yang menarik 

dan membuat penonton puas akan suguhan hiburan yang ditampilkan oleh mereka. 

termasuk didalamnya terdapat biduan saweran yang menampilkan tarian yang 

bersifat erotis dan bahkan juga biduan saweran Caa’doleng-doleng tersebut 

menyawerkan dirinya kepada penonton calon penyawer. 



Sebelum membahas mengenai mekanisme kerja, saya akan memaparkan 

mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam musik elekton dalam rangka sampai 

terlaksananya suguhan musik yang menghibur para tamu undangan dalam sebuah 

acara pernikahan yang umumnya dilaksanakan pada malam hari di Kabupaten 

Barru, adalah sebagai berikut ini : 

1. Unsur-Unsur Musik Elekton 

Dalam melaksanakan penampilan musik elekton yang menyuguhkan tarian 

erotis dalam pesta perkawinan orang Bugis di Kabupaten Barru, terdapat sejmulah 

elemen-lemen yang saling bekerjasama untuk menggelar terciptanya sebuah 

hiburan musik yang menarik dan menyasyikkaan bagi masyarakat setempat. 

Adapun unsur-unsur yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap penampilan 

biduan saweran Ca’doleng-doleng yang menyguhkan tarian erotis dan bahkan 

sawer-menyawer terhadap bagian tubuh tertentu adalah sebagai berikut : 

a. Pemilik Acara 

Pemilik acara yaitu mereka yang sedang mengadakan pesta perkawinan. 

Mereka mrupakan tuan rumah dari sebuah hajatan perkawinan yang sedang 

berlangsung. Kini pelaksanaan sebuah pesta perkawinan bagi masyarakat Barru, 

adanya sebuah iringan musik elekton merupakan sebuah bagian yang penting 

untuk menstimulasi kemeriahan acara tersebut. Jadi, kehadiran musik elekton 

dalam acara pernikahan semata-mata untuk memeriahkan pesta sekaligus sebagai 

media hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, ada atau tidaknya tampilan 

musik elekton dipengaruhi oleh orderan dari sang pemilik acara pesta perkawinan 

yang melatarbelakangi diadakannya konser musik dangdut elekton yang 

menyuguhkan taarian erotis dan bentuk saweran yang khas.   

b. Pemilik Elekton 



Pemilik elekton merupakan seseorang atau kelompok orang yang 

menjalankan usaha musik elekton. Musik elekton dijadikan usaha sebagai 

pekerjaan utama, namun adapula menjadikan usaha musik elekton sebagai  

pekerjaan sambilan. Hal ini dikarenakan pesta perkawinan atau hajatan lainnya 

tidak mesti ada setiap harinya di Kab. Barru. Dengan keteguhan menjalankan roda 

kepengurusan dalam manajemen usaha ini yang menjadikan musik dangdut 

elekton dengan ciri khas biduan sawerannya tetap eksis hingga saat ini. Pemilik 

elekton pun juga sangat lihai dalam memperlebar sayapnya dan mengikuti pangsa 

pasar. Untuk itu bagi pemilik elekton jangkauan operasinya tak hanya 

memperhitungkan pada satu kabupaten saja, melainkan telah mengembangkan 

jaringan untuk menembus pasar regional di Sulawesi Selatan yag beroperasi di 

lintas kabupaten.  

Kemudian, yang menjadi strategi pemasarannya adalah dengan adanya 

biduan saweran ca’doleng-doleng dalam manajemen usaha musik elekton tersebut 

yang mnjadikan usaha elekton ini semakin menarik di mata para penikmatnya. 

Karena yang menjadi daya tarik paling utama dalam cara pesta pernikahan orang 

Bugis yang terdapat di Kabupaten Barru adalah dengan adanya suguhan erotis 

dan vulgar yang ditampilkan oleh para biduan di jam-jam malam pada acara 

tesebut. 

c. Perias Panggung 

Perias panggung adalah sekelompok orang yang bertugas untuk menata dan 

mendekorasi tenda berserta panggung yang menjadi aena berlangsungnya aksi 

erotis yang cenderung vulgar oleh para biduan saweran dan penyawernya. Perias 

panggung bertanggung jawab dalam menyediakan panggung yang baik dan layak 



sebagai tempat tampilnya para biduan yang menghibur para tamu yang datang ke 

acara pernikahan tersebut. 

Hal-hal yang menjadi perhatian dari perias panggung adalah bentuk 

panggungnya, kekokohannya, penataan lighting dan hiasan panggung lainnya, 

serta penataan alat musik dan sound sistem yang mendukung keindahan view dari 

panggung yang menjadi salah satu hal yang mendukung tercapainya konser yang 

atraktif dan menarik sehingga dapat menarik minat para penontonnya. 

d. Pemain Elekton 

Pemain elekton, walaupun hanya memainkan organ tunggal berupa 

keyboard, tetapi dilakukan secara berkelompok. Pemain elekton terdiri dari 

beberapa aktor yang berperan untuk melakukan konser yakni, keyboarist, MC, Kru, 

Biduan Penyanyi dan Biduan Saweran. Adapun seluruh komponen di atas akan 

dipapakan sebagai berikut :  

1) Kru  

Kru adalah orang yang mengatur sistem sound atau suara alat musik yang 

dikeluarkan oleh alat musik yang tersedia, berupa keyboard, speaker, generator 

dan kelistrikan yang menjadi komponen suara dan kelistrikan yang terdapat di 

sebuah acara tersebut. 

Kru adalah seseorang yang mengoperasikan sound system pada tiap acara, 

baik itu acara pesta pernikahan, pemegang sound di rumah ibadah gereja dan 

masjid sampai acara konser besar band dan artis top dunia dikendalikan oleh kru. 

Betapa pentingnya posisi kru di satu even pasalnya baik buruknya kualitas suara 

yang dikeluarkan dari sound system penanggungjawabnya kru. 



Tidak banyak orang di Barru yang menggeluti pekerjaan sebagai kru secara 

profesional. Kalau pun ada, mereka belajar secara otodidak, baik melalui buku, 

internet, atau langsung praktik di lapangan. Bagaimana sulitnya pekerjaan yang 

berhubungan dengan sound system ini, hingga terbatas yang mau menggelutinya. 

Dari pengalaman panggung membuat ia mulai mempertajam pengetahuan di dunia 

musik. Tidak hanya pada alat musik saja, namun ia juga memperkaya 

pengetahuan pada sarana pendukung dari alat musik yaitu sound system. 

Sound system bagi pria berkacamata itu sudah tidak asing lagi di 

kehidupannya. Sound system merupakan alat pendukung bagi pemusik karena 

tanpa alat itu suara musik dirasa tidak menggelegar. Tak pelak rasa ingin tahu 

untuk mengoperasikan sound system agar dapat menghasilkan suara baik di tiap 

even juga dipelajarinya. Mulai belajar otodidak, membaca buku dan bertanya pada 

teman-teman tentang sound system justru semakin membawa ia semakin cinta di 

dunia itu. 

Semakin dalam pengetahuan tentang sound system, maka semakin jelimet 

dan membuat penasaran. Terutama untuk menghasilkan kualitas sound yang baik. 

Untuk menghasilkan itu, tentu orang profesional yang biasa disebut kru yang 

memiliki kapasitas 

2) MC (Master of Ceremony) 

MC adalah seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan 

vocal yang jelas (intonasi, speed, asentuasi atau penekanan kalimat, dan artikulasi 

atau pengucapan kata dan kalimat) yang didukung oleh penggunaan bahasa lisan 

maupun tulisan dan bahasa tubuh (gestural). Bahkan ada yang mengatakan, 

seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. 



Menjadi seorang MC memang gampang-gampang susah. Ada beberapa 

syarat yang harus Anda penuhi, seperti berkepribadian baik, berpenampilan atraktif 

dan simpatik, memiliki wawasan yang baik, memiliki kemampuan berbahasa dan 

berkomunikasi yang baik, tanggap dan cekatan, dan lain sebagainya. 

Bisa dikatakan untuk menjadi seorang Master of Ceremony (MC) tidak cukup 

hanya dengan modal suara bagus (golden voice). Namun ada banyak penunjang 

yang perlu diperhatikan dengan serius. Seorang MC harus dapat menarik perhatian 

khalayak, menghibur, menyampaikan pesan, dan sebagai pembangkit semangat 

dari khalayak yang hadir. 

Master of Ceremony (MC) adalah seorang yang akan memandu suatu 

rentetan acara secara teratur dan rapi, mulai dari opening hingga closing. 

Kemampuan MC akan sangat menentukan apakah sebuah acara akan 

berlangsung sukses, lancar, dan meriah. Atau sebaliknya, acara menjadi monoton, 

tidak menarik dan berantakan. 

MC bertanggungjawab memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai 

dengan urutan acara yang ditetapkan. Dalam hal ini MC bisa disebut juga sebagai 

the king of the programme, karena MC berfungsi sebagai pengendali acara sesuai 

dengan waktu dan susunan acara. 

MC harus mampu menjaga antusiasme, gairah, dan kemeriahan suasana. 

Jangan biarkan audience bosan. MC adalah pemimpin audience yang dapat 

memberikan “komando” tepuk tangan sebagai apresiasi kepada pengisi acara. 

Layaknya juga seperti seorang produser atau pengarah acara dalam sebuah 

program televisi. MC harus menunjukkan semangat dan gairah, serta kecerian. 

3) Keyboardrist 



Keyboardist adalah seorang musisi yang memainkan instrumen atau alat 

music keyboard. Dalam industri organ tunggal, tentunya peran mereka sangat 

besar. Suksesnya acara sebagian besar karena kemampuan pemain keyboard 

yang bisa memainkan segala jenis music. Namun demikian kesuksesan acara juga 

didukung oleh peran-peran yang lain seperti penyanyi, MC, soundsystem yang 

semuanya membutuhkan kerjasama yang baik. 

Dalam konteks acara pernikahan dan musik elekton peran dan kontribusi 

seorang keyboardrist sangat besar karena menyangkut dengan hal yang sangat 

penting yakni mengiringkan musik lewat alat musik yang sedang ia mainkan 

kepada sang penyanyi yang menghibur para tamu.Pertunjukan keyboard awalnya 

dikenal dan masuk ke Kabupaten Barru sekitar tahun 1995-an. Pertunjukan 

keyboard ini banyak muncul dalam setiap acara-acara hajatan yang dibuat oleh 

masyarakat setempat dengan latarbelakang suku yang berbeda-beda. Pertunjukan 

keyboard bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat di sini. 

Akibat banyaknya kegiatan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kabupaten Barru umumnya, maka semakin banyak grup-grup keyboard yang 

muncul. Maka timbul persaingan untuk mendapatkan job tampil yang lebih banyak. 

Berbagai cara dilakukan oleh pengusaha grup keyboard untuk menarik 

simpati masyarakat. Akibat dari persaingan yang ketat tersebut, salah satu 

akibatnya adalah munculnya grup keyboard erotis. Grup keyboard erotis ini sangat 

digemari oleh masyarakat umumnya kaum laki-laki. Lagipula grup keyboard erotis 

yang dianggap kontroversial ini begitu cepat menjamur dalam dunia pertunjukan 

keyboard di Kabupaten Barru khususnya. Dari berbagi informasi grup keyboard 

erotis mulai muncul di Kabupaten Barru sekitar awal tahun 2000-an, hal ini 



dipengaruhi oleh grup-grup keyboard yang terlebih dahulu muncul yang berasal 

dari wilayah sekitarnya.  

4) Penyanyi Biduan 

Hampir semua pertunjukan organ tunggal menampilkan penyanyi wanita yang 

biasanya disebut dengan “biduan”. Terkadang dalam penyajian organ tunggal ini 

tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh serta 

ditambah dengan kemampuan gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama 

lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang memukan penonton, aksi di 

atas pentas tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang 

menyaksikanya. 

Biduan penyanyi adalah mereka yang hanya menyuguhkan tamplian untuk 

menyanyikan sebuah lagu meskipun kerap kali mengenakan pakaian yang sexi, 

namun yaang membedakannya adalah jika biduan penyanyi biasanya tidak 

memperbolehkan dirinya untuk disawer, berbeda dengan biduan saweran 

ca’doleng-doleng yang memang diperuntukkan untuk menghibur penonton dengan 

menyuguhkan tampilan yang vulgar dan diiringi dengan sesi saweran pada saat 

jam-jam malam. 

5) Biduan Saweran Ca’doleng-doleng 

Candoleng-doleng adalah salah satu sampel subkultur dangdut yang 

mengedepankan unsur-unsur erotisme dalam penampilannya. Candoleng-doleng 

menjadi hiburan masyarakat khususnya di daerah Sulawesi Selatan seperti Barru, 

Pinrang, Sidrap, Makasar dan seterusnya.  

Penyanyi elekton  yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis ini menerima 

bayaran dalam bentuk saweran  yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam 

yang mereka kenakan. Para biduan –penyanyi / penari yang terdiri dari perempuan 



belia hingga setengah baya- diiringi pemain keyboard berpakaian dengan hanya 

menggunakan bra, cawat, sepatu bot setinggi lutut dan rok mini. Sambil bernyanyi, 

mereka menggeliat dan menggoyang pinggulnya maju dan mundur lalu memutar.  

Kemudian, mereka menggesek-gesekkan tubuhnya di tiang penyangga tenda 

di panggung atau di tubuh teman sesamanya lalu membuka busana perlahan – 

lahan dilanjutkan dengan melakukan auto-erotika atau yang familiar disebut 

dengan mansturbasi.  

Candoleng – doleng diiringi dengan hentakan musik house dangdut, kemudian 

para perempuan ini meliuk - liuk di atas panggung. Namun jarang sekali terdengar 

nyanyian dari mulut mereka. Mereka justru lebih sering mengumbar desahan-

desahan, seolah seperti sedang berhubungan intim. Semakin lama goyangan 

mereka semakin brutal. Mereka berjoget-joget sambil membuka pakaian. Pada 

menit berikutnya adegan demi adegan seronok mereka suguhkan. 

Tak hanya bapak-bapak dan remaja yang menyaksikan hiburan ini, anak - 

anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun pun ikut menyaksikan. Pertunjukkan ini 

sering dijumpai pada acara pernikahan di daerah provinsi Sulawesi Selatan. 

Masyarakat setempat menyebutnya Candoleng – doleng.  

Dalam Bahasa Indonesia, kata Candoleng – doleng dalam bentuk tunggal 

dapat berarti “bergelantungan atau terjuntai” sedangkan dalam bentuk jamaknya 

berarti “tergantung – gantung atau terjuntai-juntai”. Pada penggunaan bahasa 

Bugis sehari-hari baik makna tunggal dan jamak kata Candoleng-doleng tidak 

bersifat konotatif sebagai contoh engkaro pao candoleng-doleng yang 

diterjemahkan dengan ada mangga yang bergelantungan. 

Pergeseran hingga penggunaan candoleng-doleng sebagai nama sebuah 

pertunjukan erotis yang mempertontonkan aurat adalah ketika para pelaku dalam 



pertunjukkan ini adalah semuanya wanita dan pada umumnya sering bertelanjang 

dada sehingga mempertontonkan payudaranya. Payudara yang tampak 

bergelantungan dipinjam istilahnya untuk pertunjukkan ini sehingga disebutlah 

Candoleng-doleng. 

e. Penonton 

para penonton dalam pertunjukan musik organtunggal ini mayoritas adalah 

kaum remaja laki-laki dan wanita. Biasanya pertunjukan organ tunggal ini pada 

siang hari hanya untuk menghibur para undangan yang telah hadir. Pada acara 

malam hari hanya dihadiri oleh kaum pria saja yang mendominasi adalah remaja-

remaja muda yang belum berumah tangga dan para kaum laki-laki yang sudah 

berkeluarga, acara tersebut dimulai pada jam 20.00-23.00. Semakin malam para 

biduan wanita sudah mulai bernyanyi dengan tarian dalam bentuk goyangan masih 

biasa saja, namun menjelang jam 23.00 sampai selesai pertunjukan semakain 

memanas, para biduan biasanya mengganti pakaian yang lebih sexy dengan tarian 

serta goyangan tubuhnya semakain erotis, yang tentu saja dapat menggugah 

“syahwat” kaum laki-laki. 

Setiap ada pertunjukan organ tunggal yang biduannya terlihat cantik dan sexy, 

penulis mengamati banyak sekali para penonton yang menyaksikan dan ikut 

menari-nari di depan panggung. Penonton biasanya memberikan saweran, atau 

uang untuk para biduan. Pada saat itu terjadi pelecehan seksual yang dilakukan 

penonton kepada sang biduan dengan menyentuh bagian tubuh biduan dengan 

sengaja, seperti menyentuh bagian pinggang bahkan dada biduan, sementara 

sang biduan tidak mempermasalahkan tindakan tersebut. Apakah ini sudah 

dianggap wajar pada setiap pertunjukan, bukan hanya berasal dari kalangan 

orang-orang dewasa saja, tapi juga disaksikan oleh anak-anak masih di bawah 



umur yang menyaksikan. Tentu saja hal ini dapat memberikan contoh yang tidak 

baik bagi anak-anak. 

f. Penyawer 

Penyawer merupakan bagian khusus dari penonton yang memiliki 

ketertarikan yang lebih terhadap pertunjukan musik dangdut yang erotis dan vulgar 

tersebut. Penyawer juga merupakan penonton dari acara tersebut, hanya saja yang 

membedakannya adalah para penyawer ini melakukan saweran terhdap biduan 

yang bersedia untuk disawer.. 

Penyawer biasanya berasal dari kalangan anak muda maupun pria dewasa 

yang menyaksikan musik elekton yang dirini oleh organ tunggal dan para 

biduannya. Biasanya pun terdapat juga “anak-anak” yang ikut untuk menyawer jika 

acaa saweran dimulai terlalu dini. Sesi saweran dalam acara tersebut merupakan 

bagian dari hiburan ala orang dewasa yang terdapat di Kab. Barru, untuk itulah 

meskipun secara normatif perilaku sawer-menyawer merupakan sebuah perilaku 

yang kurang baik karena bertentangan dengan ajaran agama karena mendekati 

zina dan norma adat. namun, pada event hajatan aturan itu melebur dan terdapat 

sebuah colective understanding untuk memaklumi hal ini, dan bersama-sama untuk 

menikmati acara dan hibuan yang disuguhkan oleh tuan rumah, melalui iringan 

musik dangdut elekton dan segala hal yang terdapat didalamnya termasuk 

menampilan ca’doleng-doleng sebagai bidan saweran. 

g. Polisi 

Polisi hhadir dalam acara tersebut karena adanya permintaan dari pihak 

tuan rumah yang mengadakan hajatan acara pernikahan. Polisi dihadirkan untuk 

mengamankan kondisi yang “rusuh” jika ada. Karena acara konser bidua yang 

dilakukan sampai larut malam dengan diringi minuman keras lokal yang bisa saja 



mengakibatkan kembukan bagi para penyawer dan dapat membahayakan para 

bidua dan penonton lain, inilah yang menjadi alasan mengapa polisi harus hadir. 

Polisi sebagai representasi simbol keamanan dan ketertiban dalam acara tersebut, 

yang mengakibatkan pesta berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

 

2. Mekanisme Kerja Musik Elekton dengan Biduan Saweran  

Mekanisme kerja musik elekton terbagi menjadi empat tahap, yakni 

perekrutan, pengorderan, pementasan, penutup, dan terakhir adalah pembagian 

hasil. secara mendalam dipaparkan setiap tahap-tahap dalam mekanisme kerja 

musik elekton Ca’doleng-doleng adalah sebagai berikut ini :  

a. Model Perekrutan 

Model perekrutan yang dikembangkan oleh para pemilik elekton sangat  

kondisional dan tak ada standarisasi yang menjdi prasayarat. Namun demikian, 

yang diperhitungkan adalah bagaiaman biduan yang direkrut tersebut dapat 

menarik minat si pengorder. Adapun penuturan informan adalah sebagai berikut ini 

: 

tergantung dari biduannya mau menjadi biduan apa tidak adaji seleksinya 
kalau mau jadi biduan saweran ya silahkan, saya lebih suka karna kalau ada 
biduan saweran baru itu salah satu daya tarik konsumen sama penonton 
semakin banyak penonton semakin banyak jaringan atau orederan karna itu 
penonton bicara sama orang bilang elektone ini lagi bagus ada biduan saweran 
barunya. Kalau mi salkan maumi nyanyi pastikan suaranya bagus dan pintar 
menyanyi begitu cara merekrutnya. Jadi saya juga andalkan jaringanku toh, di 
saming saya lihat-lihat juga orangnya.  

 
Model perekrutan yang dilakukan oleh pemilik musik elekton adalah melalui 

dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan ikatan dan hubungan. Sebagai contoh 

yang dipaparkan oleh fitri yang merupakan biduan saweran yang diawal karirnya, 

yang merekrutnyya menjadi biduan adalah pamannya sendiri. Hal ini 

mencerminkan bahwa perekrutan personel musik elekton berdsarkan jaringan 



kekerabatan, pertemanan dan hubungan lainnya. Karena lebih mudah 

mempercayai orang yang telah lama menjalin hubungan di luar hubungan kerja jika 

dibandingkan dengan hubungan lainnya. 

Penjaringan berdasarkan keterampilan. Namun, walaupun penajringannya 

berdasarkan referensi dari saran orang-orang terdekat yang mereferensikan. Jadi 

perekrutan personel dalam usaha musik elekton ini adalah berdasarkan pada 

hubungan yang relatif lama untuk lebih memudahkan menjalin kepercayaan 

diantara  para pekerja dan pemilik elekton. 

b. Pengorderan (pemesanan Elekton) 

Pengorderan ini adalah tahap pemesanan, musik elekton oleh pemilik acara 

pernikahan. Para pemilik acara dalam memilih musik elekton yang mengiringi pesta 

perkawinan yang diadakan oleh mereka, memilih berdasarkan “kencang”nya 

sebuah elekton. Maksud dari diksi daalam konteks penelitian ini adalah “kencang” 

dalam artian grup musik elekton yang sering dilihat dan memiliki personel biduan 

saweran ca’doleng-doleng contohnya gema nada, Qadri, Altra. Berikut penuturan 

informan mengenai proses pengorderan :  

bertanya sama teman atau yang sering nonton elektone bilang elektone apa 
yang makencang. Baru teman suruh ambil elektone gema nada atau altra 
karna ini elektone banyak biduan sawerannya baru cantik – cantik juga 
biduannya. Atau teman biasa yang urus yang dekat sama bos elektone 
supaya murah – murah bayarannya karna kalau tidak dikenal bosnya biasa 
mahal naksikanki . saya 2 kali maka bikin acara itu tetanggaku saya suruh 
uruskanka kalau elektone jayadi namanya itu banyak kenalannya bos 
elektone rata – rata kalau disini orang mau buat acara pernikahan jayadiji 
yang uruskan karna berteman sama bos elektone 

. 
Proses pengorderan dimulai dari sang pemilik acara mendatangi ke Base camp 

grup musik elekton untuk melakukan bocking terhadap musik elekton. Kemudian 

komunikasi lanjutannya melalui hp untuk memberi informasi mengenai lokasi dan 



pelunasan setelah dilakukan pembayaran separuh harga pada awalnya. Kemudian 

mengenai penentuan harga, berikut penuturan informan : 

tapi saya kupanjar memangmi sebagai tanda jadi misalkan sewanya itu 2 
juta saya panjarmi 1 juta nanti setelah acara baru bayar lagi 1 juta itu tidak 
adami ditau kalau dijuta bukanmi juga kita tau rokokonya porsenil elektone. 
Karna sewanya itu elektone 1,8 juta itu yang 200 ribu uang rokok jadi pemilik 
acara yang tau rokoknya tapi saya 2 juta saya bayar jadi bukanmi saya tau 
rokoknya bosnyami yang tau. Karna rokok 2 ball dikasikanki karna banyak 
porsonilnya mana biduannya mana perlatannya mana pemain keyboardnya 
sama sama MC nya . semua elektone begitu biar bukan elektone saweran 
tetap ada rokoknya. Mungkin seudah ditentukanmi sama semua pemilik 
elektone. 

 
Proses penentuan harga, terjadi proses tawar-menawar harga setelah terjadi 

proses tawaar-menawr dan biasanya harga hanya tuun sebesar 50.000 rupiah . 

Namun, terdapat harga yang menjadi acuan dalam setip grup elekton. Besaran 

harganya kalau dalam kota kabupaten 1,8 juta rupiah, sedangkan dipelosok desa 

bisa mencapai 2 juta rupiah bergantung dari jarak tempuh dan lokasi acara. 

Kemudian harga untuk acara yang dilaksanakan di luar kabupaten Barru adalah 

bisa mencapai 2, 5 juta rupiah.  

Akan tetapi, harga untuk mereka yang memiliki acara berkerabat dengan 

pemilk elekton tak sama dengan orang lain. Hubungan kekerabatan mempengruhi 

besaran harga untuk pengorderan musik elekton. Terdapat potongan harga 

sebesar 300 ribu, bahkan jika memang mereka antara pemilik acara dan pemilik 

elekton, maka yang dikenakan biaya hanya untuk biaya konser biduan dan 

perlatan, karena itu dianggap sebagai bantuan dari anggota kerabat. 

c. Konser Musik Elekton 

Setelah proses pengorderan, terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak 

yakni antara pemilik acara dengan pemilik acara atau konsumen. Kemudian tahap 

selanjutnya adalah konser musik elekton pada saat berlangsungnya acara 



pernikahan di lokasi. Berikut penuturan pemilik elekton mengenai tampilan elekton 

yang disuguhkan oleh para personelnya : 

kalau misalkan pemilik acara mengisinkan saweran kita mulai sawer diatas 
jam 10 jadi kalau jam 7 malam itu biduan mengunakan gaun pesta diatas 
kalau jam 10 biduan kembali ke rumah istrahat yang sudah disediakan sama 
pemilik acara untuk ganti busana para biduan menggunakan baju sexy yang 
mempermuda dia untuk bergoyang erotis dan bergerak kesana kemari. 
Karna kalau jam 7 malam itu masih banyak tamu yang punya acara. kalau 
disiang hari buduan menggunakan baju kos biasa celana panjang. Dan 
sebelum menampilkan saweran kita ada selingan dulu seperti menyanyi 2 
lagu setelah itu kita membunyikan hause musik atau musik DJ. Agar biduan 
bergoyang seperti di bar-bar yang ada di makassar.  Dan rata – rata itu 
biduan saweran minum dulu sebelum hasue musik supaya tampil pede di 
atas panggung saya liat itu biduan nagombal – gombal anak muda setempat 
agar membeli minuman kalau malam adami itu anak muda membawa ballo 
1 galon atau birr dia minum sama biduan dan peralatan elektone sama anak 
muda warga setempat. Kemudian kalo tuan rumah sudah kasih kode, bilang 
terlalu larutmi saya kodemi juga mc untuk menutup acara. Biasanya itu jam-
jam 1 pagi. 

 
Berdasarkan pemaparnn informan di atas. Tahap-tahap penampilan elekton 

terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pembuka, tahap klimaks dan tahap penutup. 

Adapun penjabarannya secara mendalam dipaparkan sebagai berikut ini :  

1) Pembuka : Tampilan penyanyi dangdut 

Acara Perkawinan yang terdapat di Kab. Barru yang diringi oleh musik elekton 

dimulai pada pukul 5 sore. Para penyanyi biduan yang tampil pada tahap awal 

menyanyikan lagu-lagu darah, dangdut bahkan pop dengan mengenakan busana 

gaun yang cukup tertutup, hal ini sengaja mereka kenakan karena di waktu sore 

hari menjelang malam masih banyak anak-anak yang berkeliaran, untuk itulah 

merek masih mengenakan baju yang sangat tertutup,dari hasil pengamatan saya 

mereka juga menyanyi dengan goyangan yang ala kadarnya, tidak terlalu 

menunjukkan goyangan striptis yang vulgar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini berlangsung dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Saat 

dimulainya acara MC memimpin jalannya pementasan dari para penyanyi. Dari hasil 

observasi saya, para biduan penyanyi secara bergantian menyanyikan lagu dan lagu 

yang mereka nyanyikan sangatlah beragam, ada yanglagu dangdut, ada lagu 

daerah yang berbahasa Bugis, dan ada juga yang membawakan lagu yang bergenre 

pop dan melayu. Tak jarang pula MC juga turut menyanyikaan sebuah lagu, pada 

saat semua penyanyi ssedang beristirahat, untuk makan maupun pada saat 

mengganti pakaian. 

2) Klimaks : Sesi Saweran 

Para penari atau biduan menampilkan tarian yang sangat erotis yang tentu 

saja dapat menggugah “syahwat” (nafsu) para kaum pria. Penonton pada malam 

hari lebih didominasi oleh kalangan pria, dari yang masih remaja hingga yang 

sudah berkeluarga, kebanyakan dari penonton tersebut suadah dipengaruhi 

dengan minuman beralkohol seperti tuak,bir dan lainya sehingga mereka tidak 

malu untuk menari-nari di depan panggung bahkan naik ke atas pentas untuk 

Gambar 1 biduan (biasa) menyanyikan sebuah lagu 
yang diiringi oleh musik elekton 



bergoyang dengan para biduan, hal tersebut banyak memunculkan persepsi dari 

masyarakat. 

Pada sesi ini, para biduan saya saya perhatikan turut serta meminum tuak, 

yang dibawa oleh para penonton dan calon penyawer. Mereka sengaja meminum 

minuman keras untuk memabukkan diri agar dapat lebih percaya diri saat 

dilakukannya saweran.  

Sesi saweran ini dimulai pada pukul 10 malam, pada saat pengantin telah 

meninggalkan baruga persandingan atau onrong tudang botting. Segera setelah 

kedua mempelai menginggalkan  singgasananya, para biduan pun mulai 

mengganti pakaian yang dikenakannya, awalnya yang mengenakan gaun pesta 

mereka ganti dengan menggunakan pakaian yang lebih mini dan terbuka yang 

membuat mereka tampil seksi.  

Kemudian musik distel menjadi musik dangdut house kemudian beberapa 

biduaan menarikan goyangan slebor yang erotis. Kemudian sang biduan memulai 

sesi ini dengan ungkapan “madosa” atau celengan dibuka. “madosa” disini 

bukanlah istilah dalam bahasa bugis yang berarti berdosa. Melainkan “madosa” 

disini imerupakan sebuah akronim yang kepanjangan katanya adalah madodong 

saweran yang secara harfiah berarti butuh saweran.   

Kemdian pun saweran dimulai. Engan demikian para penyawer mulai 

mendatangi dan memanggil si biduan saweran untuk di sawer, adakalanya biduan 

pun turun panggung dan mendatangi penawer, seperti pada gambar berikut ini : 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan aksi menyawer dari penyawer ke biduan. 

Saweran yang dilakukan kepada biduan adalah dengan memasukkan uang ke 

dalam belahan payudara biduan dan kemudian penyawer diperbolehkan untuk 

memegang dan bahkan meremas payudara dari sang biduan sekitar beberapa 

saat,  durasinya sangat bergantung dari besaran jumlah uang sawer. Misalnya tarif 

yang paling sedikit adalah 1.000 rupiah dan 2.000 rupiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 seorang penonton yang lagi menyawer 



 

 

 

Kemudian, secara bergantian para penonton menyawer biduan. Tak jarang 

saya melihat biduan harus menukarka uang saweran yang bernominal tinggi. 

Penyawer menukarkan uang nya agar dapat menyawer berkali-kali dari pada harus 

menyawer dengan nominal yang tinggi dan hanya sekali saweran. 

3) Penutup  

Sesi penutup dimulai dengan ditutupnya sesi saweran. Sesi penutup 

dimulai menjelang penutupan acara yakn ipaa saat menjelang pukul 1 malam. Ada 

beberapa tahapan, yang pertama adalah sang pemilik acara mendiskusikan untuk 

segera mengakhiri acara dan pementsan musik elekton. Kemudian, para biduan 

saweran menghentikan saweran dengan naik di atas panggung dan menarih tarian 

slebor yang erotis dan vulgar.  

Semua biduan berkumpul dan menari dengan goyangan yang slebor dan 

diiringi dengan musik house. Setelah 10 menit bergoyang mereka berhenti, dan 

akhirnya MC mengambil alih dan menutup acara.  Kemudian setelah itu alat musik 

diangkut dan semua penonton dan tamu undangan lainnya. Serta para kerabat 

pemilik acara mulai memantu untuk membersihkan sampah-sampah yang 

berserakan.dan terakhir semuanya pulang kerumah masing-masing. 

Polisi yang menjaga dan mengawal jalannya acara tersebut pun pamit ke 

tuan rumah untuk bergegas pulang setelah memastikan bahwa kondisi benar-

benar aman lalu pamit ke tuan rumah kemudian meninggalkan lokasi pestasembari 

pemilik elekton  berkemas untuk pulang dan tuan rumah membersikan rumahnya.  

d. Pembagian Hasil 

Gambar Biduan menari erotis dan siap untuk disawer 



Pembagian hasil dilakukan setela acara berlangsung, namun adapula yang 

melakukan panjar. Terkait dengan hal itu berikut penuturan informan pemilik 

elekton yang membagikan hasil orderan kepada seluruh personelnya : 

kalau honor tergantung dari jaraknya kalau pangkep itu saya bayar 200 ribu 
setiap biduan kalau biduan artis itu biasa 300 ribu tergantung dari pemilik 
acara kalau pemilik acara mau pake artis bayaran elektonya juga mahal 
karna beda honornya biduan artis sama biduan saweran. biasa juga saya 
kasi pilihan yang pemilik acara kalau mau pake artis dia yang bayar artis 
nanti saya yang panggilkan namanya itu panggilan khusus. Misalkan kalau 
pemilik acara mau ambil artis nanti saya telfon kamu yang bicara sama 
asrtisnya berapa maunya,  jadi sewa elektone itu harga normal diluar dari 
artis karna pemilik acara yang honor sendiri artis. Biduan saweran juga 
banyak yang panggilan khusus. Dan rata – rata biduan saweran suka kalau 
panggilan khusus karna kalau panggilan khusus itu lebih tinggi bayarannya 
ketimbang bos elektone karna kalau saya ini banyak yang di gaji mana 
pemain keyboard, peralatan, sama MC. Kalau pemain Keyboard 200 ribu, 
kalau MC 150 kalau biduan saweran 150 per biduan, perlatan 100 ribu 
perorang saya punya 3 orang peralatan,  sopir 100. Jadi saya terima bersih 
itu 350 itu hitungan dalam kota karna sewanya elektone itu dalam kota 1,8 
itu belum ada rokoknya kalau dengan rokok 2 juta itu sudah harga teman 
kalau orang lain kadang  saya kasikan 2,1 itu sudah harga dalam kota. 
Kalau luar kota 2,8 itu sudah masuk dengan rokoknya 2 slop. tergantung 
dari jaraknya bayaran porsonil elektone naik 50 ribu. Jadi kalau luar kota 
enak karna biasa saya dapat 400 ribu. Itu belum saya kasih masuk hitungan 
solar kalau solar 150 ribu itu sudah dua kali main elektone jadi sediktji itu 
untungnya elektone begitu semua pemilik elektone bukan cuman saya karna 
harganya memang begitu. 

 
Berdasarkan pemaparan informan di atas, pembagian hasil atau honor 

Bergantung dari jaraknya kalau pangkep honor untuk setiap biduan adalah 200. 

Kemudian jika biduan artis itu biasa 300 ribu tergantung dari pemilik acara kalau 

pemilik acara mau  artis bayaran elektonya juga mahal karna beda honornya 

biduan artis sama biduan saweran. biasa juga diberikan pilihan yang pemilik acara 

kalau mau terdapat artis lokal yang tampil. Kemudian dia yang bayar artis, dan 

pemilik elekton yang memfasilitasi panggilkan namanya itu panggilan khusus. 

Biduan saweran juga banyak yang panggilan khusus. Dan rata – rata 

biduan saweran suka kalau panggilan khusus karna kalau panggilan khusus itu 

lebih tinggi bayarannya ketimbang bos elektone karna kalau saya ini banyak yang 



di gaji mana pemain keyboard, peralatan, sama MC. Kalau pemain Keyboard 200 

ribu, kalau MC 150 kalau biduan saweran 150 per biduan, perlatan 100 ribu 

perorang saya punya 3 orang peralatan,  sopir 100. Jadi saya terima bersih itu 350 

itu hitungan dalam kota karna sewanya elektone itu dalam kota 1,8 itu belum ada 

rokoknya kalau dengan rokok 2 juta itu sudah harga teman kalau orang lain kadang  

saya kasikan 2,1 itu sudah harga dalam kota. Kalau luar kota 2,8 itu sudah masuk 

dengan rokoknya 2 slop. tergantung dari jaraknya bayaran porsonil elektone naik 

50 ribu. Jadi kalau luar kota enak karna biasa saya dapat 400 ribu. Itu belum saya 

kasih masuk hitungan solar kalau solar 150 ribu itu sudah dua kali main elektone 

jadi sediktji itu untungnya elektone begitu semua pemilik elektone bukan cuman 

saya karna harganya memang begitu. 

C. Persepsi Masyarakat terhadap Biduan Saweran “Ca’doleng-doleng”  

1. Tokoh Agama 

a. Ustad (Pemuka Agama Islam) 

Pandangan seorang pemuka agama yang telah saya wawancarai. Bapak 

Ustad Sudirman (45 tahun), menurutnya candoleng-doleng sangat tidak etis  

karena bertentangan dengan agama agama islam mengajarkan untuk tidak 

mendekati zina apalagi ini sudah mempertontongkan aurat,  ketikan kita berbuat 

buruk maka akan mengundang perbuatan buruk lainnya. mengandung unsur 

pornografi (dari goyangannya) terus ditambah lagi dengan adanya saweran. 

Pakaian yang di gunakan sangat terbuka (seksi) kemudian di pertontongkan di 

muka umum . dan di perparah dengan hadirnya anak-anak dan tentu memberikan 

contoh yang tidak baik bahkan pernah saya melihat anak kecil di tarik dan di kasi 

ikutki jadi biduan kecil, di beberapa acara pernikahan yang menyewa jasa biduan 

erotis (candoleng2).  



Ustad Sudriman melihat bahwa para pemain pun berpesta  miras pesta 

dimana miras menjadi sebab kericuhan yang berujung  perkelahian, bahkan 

berujung maut. Candoleng doleng hingga larut malam dan sangat menganggu 

(orang tidur) tetangga  karena berlangsung hingga pukul 01:00 malam, tapi ia 

berpandangan bahwa hal ini sudah memiliki batas bahwa acara pesta pernikahan 

itu batasnya sampai jam 10 malam tapi saya juga tidak mengerti dengan aparat 

kepolisian karena rata-rata juga saya liat polisi yang suka bahkan itu di daerah 

sumpang yang di lelang kebanyakan polisi dan masyarakat biasa yang memuat 

pesat yang menambilkan biduan saweran padahal kalau kita mau lapor itu mungkin 

saja bisa dimarahi sama komandannya tapi beliau tidak mau pusing karna kalau 

dilapor nanti beliau tidak enak sama keluarganya sama istrinya.  

Dari pengamatan beliau pesta yang diadakan oleh warga setempat biasa 

kalau ada acara pengantin pada umumnya menampilkan biduan saweran padahal 

itu sudah termasuk zina, karena itu penonton yang melakukan saweran saya liat 

dia kasih masuk tangannya di dalam BH itu biduan. Baru jumlahnya juga tidak 

terlalu banyak yang dilihat karna uang seribuji sama uang duaribu rupiah. Apami 

nabilang itu orang tuanya itu biduan kalau naliat begitu anaknya saya saja kalau 

saya liat langsungka kurasa mau pukulki sudah satu kali ada acara pernikahannya 

keluargaku tapi saya tanya memag itu punyanya elektone bilang jangan kasih 

sawer tidak boleh saweran krna kalau sawer tapi saya liat tidak adaji saweran dan 

saya larang juga menggunakan pakaian sexy jadi saya mungkin itu tergantung dari 

tuan rumahji kapang krna waktu saya larang sawer-sawer tidak adaji yang sawer-

sawer tapi tidak ada penonton yg datang krna tidak melakukan saweran. Itu juga 

biduan memang sudah hilangmi rasa malunya krna dia sudah anggap biasami hal-

hal yang begituan. Nakasih goyang saya liat itu pantatnya diatas laki-laki masih 



mending itu perempuan yg kayak di butung krna tidak di depan umumji di dalam 

kamarji berdua, kalau ini biduan semua orang liatki ada ibu-ibu, anak-anak, orang 

dewasa, orang tua.  

Hal yang paling memprihhatinkan adalah para anak kecil sudah lihat porno 

secara langsung bahkan ikut serta menyawer baru masih anak kecil itu juga biduan 

sampai di peluk sama biduan. Kita itu nak sebagai mahasiswa haruski juga 

sampaikan ini sama aparat pemerintah atau aparat keamanan supaya ini tidak 

tetap berlanjut kasihan sama regeberasi kita nantinya. Kalau bisa setiap ada 

candoleng doleng kalau perlu di sel itu biduan kita sel saja supaya tidak berani 

bertingkah aneh di depan masyarakat. Apalagi kabuaten barru ini daerah agamais 

nanti itu masyarakat lain bilang itu kab barru mungkin masyaakatnya tidak kuat 

agamanya karna sering menampilkan biduan saweran di acara pesta perkawinan. 

2. Tokoh Masyarakat 

a. Tokoh Masyarakat 

persepsi tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat negatif terhadap 

pertunjukan organ tunggal, khususnya pada malam hari, menurut bapak Baco 

selaku ustad mengatakan bahwa organ tunggal bukanlah tontonan yang layak 

disajikan dan ditonton, karena hal tersebut sudah sangat menyimpang dari agama, 

tidak mendidik dan hanya dapat merusak jiwa generasi muda, hal tersebut dapat 

dilihat dari pakaian para biduan yang sangat tidak pantas di pakai, karena yang 

menyaksikan organ tunggal tersebut bukan hanya orang dewasa, melainkan dari 

semua kalangan masyarakat dan organ tunggal hanya ajang untuk memunculkan 

kemaksiatan 

b. Para Ibu-ibu 



Menurut informan wanita yang saya wawancarai, pertunjukan organ tunggal 

pada malam hari bukanlah hiburan yang menyenangkan, musiknya tidak bisa 

dinikmati dan hanya membuat gaduh atau berisik pada malam hari, karena 

musiknya yang terlalu keras/teriping sangat mengganggu istirahat pada malam 

hari. Jadi persepsi muda-mudi di sini bisa berbeda-beda bagaimana selera orang 

tersebut dalam menyaksikan pertunjukan organ tunggal. 

3. Pengguna Jasa 

a. Pemilik Acara 

Penyelenggara acara atau tuan rumah dan beberapa orang yang pernah 

menyewa jasa organ tunggal dalam acara yang mereka adakan, sebenarnya 

mereka lebih menyukai pertunjukan organ tunggal pada siang hari, karena 

musiknya yang ringan, seperti dangdut dan pop atau musik yang beraliran slow, 

dan dapat menghibur semua tamu yang hadir sedangkan pada malam hari, mereka 

hanya menyaksikan sampai sekitar jam 01.00, karena aktivitas pada siang hari 

sudah membuat mereka letih, dan musik pada malam hari berubah menjadi keras 

membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Penyelenggara acara 

menampilakan pertunjukan organ tunggal bukan serta merta keinggingan dari 

dirinya sendiri, melainkan permintaan pemuda sekitar atau masyarakat. Karena 

tujuan menyajikan pertunjukan organ tunggal tersebut untuk menghibur 

masyarakat atau muda-mudi disekitar lokasi pernikahan. 

Pertunjukan organ tunggal bisa dikatakan hiburan yang merakyat, dapat 

dilihat musik organ tunggal adalah sajian musik yang bisa dinikmati oleh semua 

kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang yang sudah berumah 

tangga. Banyak jenis lagu yang bisa dimainkan dengan organ tunggal, seperti pop, 

keroncong dan masih banyak lagi.Banyak sekali muda-mudi, khususnya para 



pemuda yang sangat menyukai sajian musik organ tunggal pada malam, persepsi 

mereka positif, karena dengan adanya sajian musik organ tunggal ini memberikan 

hiburan untuk masyarakat dan ajang berkumpul. Banyaknya penonton yang hadir 

pada malam hari karena pada siang hari masyarakat atau pemuda banyak yang 

memilih untuk bekerja untuk mencari uang, dan pada hari masyarakat sudah tidak 

ada kegiatan, karena penduduk di sana rata-rata adalah petani. 

b. Penonton 

Pertunjukan organ tunggal juga dimanfaatkan oleh kaum pria untuk 

melakukan hal-hal yang dilarang agama islam seperti mabuk/estasi, berjudi bahkan 

berkelahi atau adu jotos sesama penonton. Biasanya tuan rumah atau 

penyelenggara memfasilitasi atau menyediakan minuman keras seperti tuak, dan 

bir untuk para pemuda yang menyaksikan pertunjukan organ tunggal. Hal tersebut 

sudah menjadi kebiasaan para untuk para penyelenggara acara walaupun 

sebenarnya sangat tidak benar. Namun tidak semua tuan rumah menyajikan 

minuman keras saat pertunjukan organ tunggal, hanya yang menyajikan 

pertunjukan organ tunggal pada malam hari saja. 

Menurut Wawan (informan) organ tunggal adalah sajian yang sangat bisa 

menghibur, bukan dilihat dari musiknya namun dilihat dari tampilannya, yaitu dari 

kostum dan goyangan sibiduan, dari hasil wawancara dengan Agus (Informan) 

yaitu pemuda yang sering menyaksikan organ tunggal, mengatakan bahwa ia 

sering menonton pertunjukan organ tunggal karena jarang sekali ada hiburan 

malam didesanya tersebut, dan bagusnya lagi pertunjukan organ tunggal tersebut 

gratis tanpa dipungut biaya. 

c. Penikmat atau penyawer 



Salah satu pemilik acara yang telah diwawancarai memaparkan bahwa 

penampilan organ tunggal mengatakan bahwa semakin sexy dan semakin erotis 

tarian mereka semakin banyak pula saweran yang diberikan penonton kepada 

mereka. Walaupun saweran yang diberikan kepada biduan tersebut, biasanya 

penonton sendiri yang menyisipkan pada bagian tubuh para biduan seperti pada 

kantong baju atau celana dan bahkan pada bagian dada, dan hal tersebut tidak 

dipermasalakan oleh biduan tersebut, yang terpenting bagi para biduan tersebut 

adalah uang. Dan bagi mereka setelah pertunjukan organ tunggal selesai siapa 

yang mau menyewa pun akantetap mereka terima, karena semuanya sudah tidak 

penting kecuali uang baginya, Karena menghadirkan musik organ tunggal tujuan 

utamanya adalah mendapatkan bayaran atau uang, kebanyakan dari para biduan 

organ tunggal tersebut adalah anak-anak remaja yang masih mengenyam 

pendidikan dan ada bebrapa dari mereka adalah janda. 

D. Penyesuaian diri Biduan Saweran “Ca’doleng-doleng” dalam Masyarakat 

Barru 

1. Model penyesuaian diri kepada masyarakat pasca tampil di atas 

panggung/kehidupan sehari-hari 

Model penyesuaian diri yang dikembangkan oleh para biduan adalah sebagai 

berikut : 

a. tampil di daerah yang jauh dari jangkauan kerabatnya. 

Bagi orang Bugis dan masyarakat Barru pada khususnya, kehadirian biduan 

saweran Ca’doleng-doleng sebenrnya sangat bertentangan dengan nilai siri’. Bagi  

yang menjalankan sebagai biduan saweran, karena telah membuat malu keluarga. 

Itulah sebabnya para biduan saweran mengembangkan strategi untuk tidak ingin 



menyawerkan diri jika tampil di lokasi yang teridentifikasi terdpat anggota 

kerabatnya yang bermukim di lokasi tersebut.  

Jadi, biduan saweran yang tampil dengan menyuguhkan bagian tubuhnya 

untuk disawer yakni payudaranya, hanya jika ia tampil pada lokasi jauh dari 

jangkauan anggtoa kerabatnya. Hal ini sengaja dihindari untuk supaya tidak 

membuat malu keluarga dan kerabatnya, karena citraa biduan sangat buruk di 

mata masyarakat Barru.  

b. Berkompromi dengan Pemuda 

Strategi ini dikembangkan olehpara biduan agar merea tidak ketahuan oleh 

anggota keluarganya jika mereka memerankan profesi sebagai biduan saweran.  

c. Berteman dengan polisi 

Berteman dengan polisi agar tak ada yang mengganggu dan melecehkan 

mereka. karena, biduan sangatrentan dengan perlakuan yang kurang baik oleh 

orang lain. Ditambah lagi dengan adanya citra buruk yang dilaktkan ke mereka 

sebagai perempuan yang tidak benar. 

 
2. Strategi dalam menjalankan profesi sebagai biduanita ca’doleng-doleng 

agar dapat bertahan dan semakin diminati. 

Adapun strategi yang dikembangkan oleh para biduan saweran Ca’doleng-

doleng adalah sebagai berikut ini : 

a. Daya Tarik Fisik seorang penyanyi dangdut dalam saweran pada hiburan di 

Kabupten barru, dalam penelitian ini pada acara hajatan memang tidak 

dapat dipungkiri harus cantik, tampan, komunikatif dengan penontonnya dan 

memiliki suara yang bagus serta berpenampilan menarik dengan cara cara 

berbusana yang tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta etika yang 

berlaku di tempat hiburan tersebut berlangsung. Karena daya tarik fisik 



tersebut merupakan faktor utama yang pertama dilihat dari seorang 

penyanyi oleh penontonnya, sehingga apabila memenuhi kriteria tersebut 

penonton akan dengan sukarela memberikan uang saweran pada penyanyi 

tersebut. 

b. Kesamaan, diantara penyanyi sebagai penghibur dan penonton atau 

penyawer sebagai yang terhibur merupakan faktor yang menjadi ketertarikan 

antar keduanya. Seseorang yang sama-sama memiliki kegemarannya 

terhadap musik dangdut, bernyanyi dan bergoyang layaknya seorang 

penyanyi dalam suatu acara hajatan atau resepsi,tentu akan terjalin sebuah 

komunikasi yang memuaskan. Sehingga dengan adanya faktor kesamaan 

tersebut membuat hati penontonnya bahagia dengan memberikan sejumlah 

uang saweran sebagai bentuk kebahagiaannya. 

c. Keakraban, yang terjalin antara penyanyi dengan penontonnya suatu faktor 

yang tentunya mempengaruhi penonton untuk menyawer seorang penyanyi 

tersebut. Karena jelas sudah bahwa komunikan dalam hal ini penonton 

sangat menyukai seorang penyanyi yang mampu dan berhasil mendekatkan 

dirinya dengan penonton sehingga hubungan yang terjalin diantara 

keduanya erat dan tentunya mendapat respon positif dari penontonnya. 

Respon positif tersebut ditunjukkan penonton dalam bentuk penerimaan, 

kebahagiaan dan tentunya saweran. Namun beda halnya dengan keakraban 

yang terjalin oleh ikatan keluarga atau relasi, keakraban tersebut bagi 

sebagian penonton tidak ditanggapi dengan berakhir pada pemberian 

saweran karena dengan alasan-alasan tertentu. Ini membuktikan bahwa 

keakraban yang terjalin antara penyanyi dangdut dengan penonton secara 



spontan atau alamiah terjadi pada saat acara berlangsung akan lebih 

mendapatkan respon positif dan simpati yang lebih. 

Dengan demikian, daya tarik penyanyi dangdut dapat muncul baik disadari 

maupun tidak, dilihat dari penampilan pertama yaitu cantik, tampan, suara yang 

bagus juga kostum yang menarik yang tentunya disesuaikan juga dengan situasi 

dan kondisi. Dengan adanya daya tarik fisik tersebut kita mencoba untuk mengenal 

satu sama lain dengan mencari atau menemukan kesamaan-kesamaan seperti suka 

akan selera yang sama yaitu suka akan musik dangdut, suka menyanyi dan berjoget 

atau bergoyang. Dengan memunculkan kesamaan tersebut, maka akan muncul 

suatu keakraban menerima dan mengakui antara satu sama lain yang tidak ada 

batasan, dan tidak mengenal status dan lainnya. Sehingga dari ketiga faktor diatas 

(daya tarik fisik, kesamaan dan keakraban) menjadikan seorang penonton akan 

menunjukkan ketertarikannya pada seorang penyanyi dengan melayangkan atau 

memberikan saweran sebagai ungkapan rasa senang dan bahagia atas 

terpenuhinya suatu kepuasan batin penonton oleh seorang penyanyi dangdut.  

F. Keberadaan Candoleng-doleng sebagai kebudayaan 

Kehadiran fenomena candoleng-doleng di Kab. Barru merupakan rangkaian 

yang tersistematis dari rentetan ritual pesta perkawinan masyarakat barru. hal inilah 

yang mengindikasikan bawa adanya candoleng-doleng meruapakan bagian dari 

tahapan hiburan dalam pesta perkawinan orang bugis di Kab. Barru yang diatur oleh 

oleh pranata perkawinan.  

Dalam menyelami fenomana kehadiran Candoleng-doleng ini sebagai bagian 

dari pesta perkawinan pada sesi hiburan, maka adanya cadoleng-doleng merupakan 

sebuah mekanisme hiburan yang dikembangkan oleh masyyarakat Barru dalam 



rangka memeriahkan keberlangsungan pesta perkawinan. Karena, kemeriahan 

pesta perkawinan merupakan salah satu mekanisme untuk mappatteng siri’ dalam 

masarakat Bugis di Kab. Barru. Meskipun, paraktek dari cara yang ditempuh untuk 

memeriahkan acara justru, membawa hal yang bertentangan nilai etika dan moral, 

dari perspektif pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Namun, bagi pemilik acara 

pesta perkawinan hal ini merupakan sebuah keharusan yang dilakukan karena 

menyangkut masalah untuk memeriahkan pesta. 

Jika melihat fenomena ini, saya memaknainya sebagai sebuah gejala 

kebudayaan. Karena, candoleng-doleng itu hadir karena untuk memenuhi kebutuhan 

akan nilai di satu sisi dan di sisi lain sebagai media pemenuhan kebutuhan manusia 

akan hiburan yang dilangsungkan secara massif. Hal ini merupakan upaya adaptasi 

untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat integrasi sosial, yakni penegakan nilai dan 

sebagai ajang untuk memeriahkan pesta. Berkumpulnya seluruh anggota kerabat 

pada acara dan juga sanak saudara, famili, tetangga teman, dan kolega serta 

sesama orang Bugis yang ada di dalam pesta menunjukkan bahwa kesatuan dan 

kesolidan mereka tetap terjaga. Meskipun hal itu harus dibalut dengan menampilkan 

hal-hal yang berbau vulgar sebagai sarana hiburan’ dewasa’. 

Dengn adanya candoleng-doleng ini, walaupun awalnya merupakan hasil dari 

difusi budaya yang berasal dari Kab. Sidrap yang kemudian menyebar ke 

bebrabagai tempat, dan juga salah satunya adalah kab. Barru. Namun, saya lebih 

melhat hal ini sebagai sebuah kebudayaan di Sidrap bukn karena adanya difusi, 

melainkan karena ada kebutuhan tertentu yang dicapai dengan hadirnya, candoleng-

doleng. Meskipun awalnya merupakan produuk luar yang kemudian diadaptasi oleh 

masyarakat Barru. Sepetti halnya yang dikatakan Malinowski (dalam 

Koentjaraningrat, 1990), bahwa kebudayaan itu ada dalam suatu masyarakat karena 



kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.  Adanya candleng-

doleng ini merupakan mekanisme adaptif yang dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan, jika Malinowski (dalam Koentjaraningrat, 1990) mengkatogrikan ada 7 

kebutuhan dasar manusia yakni metabolisme, reproduksi, kenyamanan, keamanan, 

gerakan badan, pertumbuhan kesehatan, maka adanya Candoleng-doleng ini 

sebagai bagiandari kebutuhan reproduksi, karena dia ada karena adanya pranata 

perkawinan sehinngga menimbulkan upacara perkawinan yang didalamnya ada 

tahap resepsi yang diringi oleh oragan tunggal yang menampilkan candoleng-

doleng. Kemudia dari segi aksinya merupakan pemenuhan kebutuhan kenyamanan 

dalam rangka menghibur para tamu undangan dan pengunjung lainnya seperti 

penonton yang hanya bermaksud untuk melihat pertunjukan musik elekton.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Jadi, berdasakan seluruh uraian deskripsi mengenai Ca’doleng-doleng 

sebagai musik rakyat yang erotis yang terdapat di Kabupaten Barru maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Biduanita adalah Kehidupan sosial seorang biduan meliputi pekerjaan orang 

tuan biduan, latar belakang pendidikan, jumlah anggota keluarga dan upah yang 

didapatkan. Latar belakang yang berbeda dari biduan dan tentunya juga dari alasan 

yang berbeda membuat biduan tersebut bergabung ke dalam hiburan keybord 

bongkar. Diantaranya yang menjadi latar belakang biduan tersebut bergabung 

adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan Upah atau insentif yang 

didapat biduan tersebut. 

Persepsi masyarakat terhadap pertunjukan organ tunggal adalah kesan yang 

timbul setelah menyaksikan pertunjukan organ tunggal tersebut, persepsi 

masyarakat tentunya sangat berbeda-beda, persepsi pemain (pelaku seni), 

penyelengara acara (tuan rumah), muda-mudi secara umum adalah positif. Bagi 

pelaku seni dengan adanya sajian musik organ tunggal dapat memberikan 

pekerjaan sampingan yang sangat menguntungkan, bagi penyelenggara acara 

dengan menyajikan organ tunggal pada acara pernikahan semakin membuat acara 

pernikahan tersebut meriah dan memberikan hiburan untuk tamu undangan. 

Bagi muda-mudi organ tunggal adalah hiburan yang gratis dan 

menyenangkan, dan dapat dijadikan ajang berkumpul. Sedangkan persepsi tokoh 

agama dan tokoh masyarakat sangat negatif, karena organ tunggal dinilai sajian 



musik yang tidak layak ditonton terutama goyangan dan kostum biduan yang 

terbuka, dan bisa menimbulkan kemaksiatan seperti mabuk-mabukan. 

Kemudian mekanisme kerja musik elekton yang melibatkan biduan saweran 

dalam penampilannya adalah dibagi menjadi beberapa tahap. Yakni perekrutan 

yang cenderung model perekrutannya berdasarkan hubungan kekerabatan dan 

pertemanan. Kemudian pengorderan yang ditetapkan harga berdasarkan 

kesepakatan antara pemilik acara dan pemilik elekton. Kemudian tahapan 

konsernya dibagi menjadi 3 yakni pembuka yang tdak menampilkan suguhan yang 

vulgar dan lebih tertutup. Kemudian sesi saweran dan slebor music house, dan 

penutup. Kemudian pembagian hasil berdasarkan besarnya kontribusi masing-

masing elemen dalam menyukseskan acara. 

Selanjutnya, strategiyang dikembangkan oleh biduan adalah tidak menyawer  

pada daerah yang terdapat anggota kerabat agar tidak ketahuan sebagai biduan 

sawran. Kemudian berkompromi dengan pemuda agar merahasiakan profesinya 

dari keluarganya. Dan yang terakhir adalah berteman dengan polisi untuk 

mendapatkan perlindungan. 

 

 

B. Saran 

Kehadiran biduan saweran Ca’doleng-doleng yang terdapat di Kabupaten 

Barru mendapatkan berbagai macam tanggapan. Meskipun Ca’doleng-doleng 

merupakan bagian dari penampilan musik elekton yang menampilkan suguhan yan 

erotis berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan :  

1. Saran Untuk Penyanyi 



o Cantik, tampan dan penampilan kostum yang menarik memang yang 

menjadi pusat perhatian penonton untuk menyawer, namun sebagai 

seorang penyanyi tentu harus mengutamakan kualitas suara dan 

bernyanyi dengan sebaik mungkin dengan pembawaan yang komunikatif 

pada penampilannya. 

o Goyangan dalam musik dangdut memang perlu, namun tetap harus 

memperhatikan situasi dan kondisi. Menjadi seorang penyanyi dangdut 

tidak harus bergoyang yang seronok tapibergoyang yang sewajarnya 

dengan mengikuti hentakan iramanya, itulah dangdut. 

o Kostum dalam setiap aksi panggung pasti harus diperhatikan, tidak harus 

terbuka atau minim namun nyaman dan sopan lebih terhormat. Pilihlah 

kostum yang up to date (terkini) tidak ketinggalan jaman, dan hindari 

pemakaian kostum yang “mencolok”. Buatlah image (kesan) penyanyi 

dangdut yang elegan bukan norak atau kampungan. 

o Jagalah attitude (sikap) selama berada di lokasi acara, baik di atas 

panggung maupun di bawah panggung. Karena meskipun kebanyakan 

penyanyi dalam acara hajatan adalah penyanyi daerah atau lokal, namun 

tetap saja di mata penonton seorang penyanyi adalah sosok artis yang 

menjadi pusat perhatian. 

2. Saran Untuk Masyarakat 

o Hormatilah dan hargailah seorang penyanyi dangdut dalam suatu acara 

hiburan, khususnya acara hajatan. Karena dari pengamatan yang 

dilakukan peneliti, banyak terjadi pelecehan-pelecehan dari penonton 

kepada penyanyi. 



o Hormatilah dan hargailah penonton atau tamu undangan yang hadir pada 

acara hajatan tersebut, karena hiburan dangdut yang disuguhkan tidak 

ditujukan pada salah satu orang saja namun siapa saja yang pada 

kesempatan itu hadir. Dalam proses menyawer penyanyi diatas 

panggung, sebaiknya tertib dan tidak ramai-ramai naik ke atas panggung. 

Karena dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. 

o Tidak memandang rendah kepada penyanyi dangdut, karena tanpanya 

hiburan tidak akan berarti. 
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