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ALAT MUSIK CINA: Fransisca Agustin sedang memainkan guzheng alat musik tradisional Cina dalam acara Festival Usaha Karya Perempuan Indonesia
di Lapangan Unpad, Senin (15/10).

Tembang
Sundadalam
Kecapi Cina
BANDUNG-Kurang lebih sembi-

lan lagu dengan berbagai nada di-
'Q.awakan oleh Francisca Agustin,
seorangpemain kecapiCina(guzheng)
dal~elaran 'Festival Usaha Karya
Perem an; di Kampus Universitas
Padjadja an, Ialan Dipatiukur,
kemarin(15/1O).
Lagu-lagu seperti 'Panon Hide-

ung; 'Di Bawah Sinar Bulan Pur-
nama; Ayam Den Lapeh; 'Sakura;
'Rayuan Pulau Kelapa, Can You
Feel The Love Tonight; dan bebe-
rapa lagu lainnya dibawakan oleh
Sisea dengan menggunakan guz-
heng. Bahkan sesekali Sisea pun
memainkan suling khas Cina, ya-
kni hulusi dan bawu.
"Sebenarnya keeapi ini dulu ba-

nyak maeamnya, hanya sesuai
dengan daerahnya masing- masing,
tetapi sekarang standarnya sudah
seperti ini," jelasnya kepada Radar

Bandung usai tampil.
Dengan standar baru terse but,

Siscamenjelaskan nada yangdida-
pat dari guzheng semakin kaya,
sehinggadirinyamampu rnemain-
kan beberapa instrumen lagu in-
temasional hingga lagu daerah
"Guzheng rang dulu hanya

mampu memainkan sedikit lagu,
itu pun biasanya hanya lagu-lagu
tradisional Cina, kalaupun bisa
kesannya jadi sedikit maksa dan
tidak enak di dengar;' ujar wa-

nita yang menekuni guzheng
sejak tahun 2000 tersebut.
Meskipun begitu, Sisea me-

negaskan jika guzheng bukan
alat musik yang coeok untuk
menjadipengiring vokal. Per-
mainan guzheng secara solo
hanya bagus dan indah untuk
musik-musik instrumental. Ber-
bed a jika guzheng digabungkan
dengan beberapa alat musik lain,
seperti piano, cajon, gitar, dan
lainnya sebagai format band
lengkap.
"Iika digabungkan dengan alar-

alat musik lainnya, guzheng
hanya digunakan untuk rnelen-
gkapi suara, sehingga bisa rnengi-
ringi nyanyian, berbeda jika
solo guzheng, yang hanya indah
didengar sebagai instrumental
saja," katanya.
Sejak awal kemuneulan Sisca

sebagai pemain guzheng pada
2003Ialu, wanita yangjuga men-
ekuni harpa tersebut sudah
tampillebih dari 400 show di
beberapa acara seperti pesta
pemikahan, pameran, gathering,'
dan lainnya.(mga)
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