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FUNGKASAN 

Susmiarti, Tari Rantak Kudo dalam Masyarakat Lumpo Kabupaten Pesisir 
Selatan : Studi Kasus Permasalahan Pewarisan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan 
tentang masalah yang dihadapi oleh tari Rantak Kudo dalam pewarisannya. Masa 
kini perkembangan tari Rantak Kudo di nagari Lumpo mengalami krisis 
penggenerasian dari sector penggiat, pelaku dan pengelola. Sehingga ditemui 
persoalan yang dapat megakibatkan punahnya keberlangsungan budaya tari 
Rantak Kudo dalam kehidupan masyarakat nagari Lurnpo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus 
penelitian adalah pada permasalahan terhada-p proses pewarisan tari Rantak Kudo 
di nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan. Pengurnpulan data dilakukan melalui 
observasi langsung dan wawancara maupun studi dokumentasi dan pustaka. Data 
dianalisis secara etnografi. 

Hasil penelitian menunjukan, bahwa tari Rantak Kudo yang merupakan 
salah satu warisan budaya masyarakat nagari Lumpo, sampai saat ini 
perkernbangannya dari aspek pewarisan mtmjadi terabaikan, dan diprediksi ada 
jaringan yang terputus antar generasi. Kemacetan proses pewarisan tersebut 
disebabkan oleh upaya pewarisan yang kurang relevan dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat masa kini. Selain itu, titiak adanya campur tangan pemangku 
adat serta pemerintahan nagari, untuk mendukung agar upaya pewarisan nagari 
dapat berlangsung secara berkesinambungan dalam masyarakat nagari Lumpo. 
Dampaknya tari Pantak Kudo menjadi stakn,asi dalarn pelestariannya. 
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A. JUDUL PENELITIAN : UPAYA PEWNUSAN TARI RANTAK KUDO 
DALAM MASYARAKAT LUMP0 KABUPATEN 
PESISIR SELATAN 

B. BIDANG ILMU : SEN1 TAR1 

C. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sedywati (dalam Yosika, 2008 : 27) mengatakan, bahwa kesenian tradisi merupakan 

cerminan identitas daripada suatu masyarakat, sellingga kesenian disebut juga perwujudan 

budaya. Oleh karenanya kesenian tradisi tidak sebegitu saja dengan mudah ditarik lepas 

daripada masyarakat pendukungnya. Kesenian tradisi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari berbagai kejadian budaya yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga kesenian merupakan 

suatu kesatuan (uniti) yang melekat dengan kepribadian dan perilaku masyarakat 

pendukungnya. 

Sering tari tradisi masa kini menjadi sesuatu yang diabaikan keberadaannya oleh 

masyarakat pendukungnya. Pada sebagian masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Barat 

tari tradisi masa kini tidak lagi menjadi ha1 yang sakral dan yang perlu di agungkan atau 

dibanggakan, sehingga kurang dipandang lagi sebagai bagian dari identitas budaya mereka. 

Pada setiap berbagai perhelatan nagari atau desa, baik dalam konteks adat maupun dalam 

konteks hiburan rakyat, sepertinya keberadaan tali tradisi jarang digunakan dalam peristiwa 

tersebut. Masyarakat lebih suka berpikir yang praghmatis saja, artinya masyarakat ingin 

menggampangkan sesuatu dengan tidak mau menyibukkan diri. Sebab itu pilihan mereka 

cenderung kepada kesenian yang bersifat modern dan praghmatis, seperti organ tunggal 

dengan tari tripingnya (Indrayuda, 2008 : 21). 

Memandang kepada perilaku masyarakat Minangkabau yang rata-rata tidak lagi 

membudayakan budaya seni tari dalam kehidupan sosialnya, berakibat kepada kurangnya 

perhatian masyarakat dan pemilik tari tradisi tersebut dalam ha1 untuk mengembangkan dan 



mempertahankannya, agar tarian tersebut tetap bertahan di dalam kehidupan masyarakat 

pendukungnya sendiri. 

Merujuk kepada kasus pewarisan budaya yang terjadi nagari Lumpo sebagai salah 

satu tempat tumbuh dan berkembangnya tarian tradisi di Pesisir Selatan, dimana masa kini 

keberadaan tari tradisional Rantak Kudo cukup diakui keberadaannya. Artinya tarian tersebut 

sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan adat di nagari Lump. 

Setiap pertunjukan yang diadakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terkesan 

antusias dari berbagai lapisan masyarakat untuk rnenontonnya. Sebab itu dapat disimpulkan 

bahwa pada nagari Lumpo tari Rantak Kudo secara kontekstual masih diterima kehadirannya 

oleh masyarakat nagari Lump.  

Namun inti persoalannya, adalah apabila diajak serta untuk mewarisi dan mempelajari 

tari Rantak Kudo banyak di antara masyarakat yang enggan untuk belajar dan mewarisi tarian 

tersebut. Kenyataannya masyarakat hanya berperiman lebih banyak sebagai penikmat saja. 

Namun mereka kurang berpikir bagaimana agar tari ini tetap hidup dan berkembang di nagari 

tersebut. Bagaimana cara agar tari itu tetap tumbuh dan berkembang, sepertinya ha1 ini 

mereka serahkan saja kepada senirnan yang ada sekarang, kebanyakan dari mereka sudah tua- 

tua. Artinya seandainya mereka telah berkubur berarti tari itupun ikut terkubur. Upaya seperti 

ini belum sampai dalam pikiran masyarakat kelranyakan. Inilah realita yang terjadi pada 

persoalan pewarisan tari Rantak Kudo di nagari Lumpo masa kini. 

Kenyataannya masa kini, yang terlihat dalam berbagai aktivitas pertunjukan tari- 

Rantak Kudo lebih banyak dilakukan oleh golongan orang-orang tua, sementara golongan 

orang muda sebagai generasi penerus sangat jarang terlibat sebagai penggerak ataupun 

sebagai pelaku dari tari tradisional tersebut. Juqtru ha1 ini yang menjadi menarik untuk 

ditelusuri dalarn penelitian ini. Karena biasanya kehadiran tari tradisi di berbagai daerah baik 

di Sumatera Barat maupun di Indonesia umurnnya, sudah mulai di pinggirkan oleh 



masyarakat pendukungnya sendiri. Secara tidak langsung mereka pun enggan untuk 

mempelajari dan mewarisi. Artinya sudah ha1 yang umum, bahwa masyarakat sekarang telah 

menafikan tari tradisi, oleh karenanya mereka tidak menggunakannya dalam aktivitas 

sosialnya. Namun, di nagari Lumpo di satu sisi masyarakatnya masih mau menggunakan dan 

memfungsikan budaya tari Rantak Kudo dalam kehidupannya, hanya saja pada masalah 

menggiatkan dan mewarisi serta mengelola pertumbuhannya mereka kurang berrninat untuk 

ha1 tersebut. 

Sebab itu sekarang ini di nagari Lumpo, tarian tradisional Rantak Kudo masih menjadi 

komoditi hiburan, bahkan komoditi utarna oleh masyarakat Lumpo dalam aktivitas sosialnya. 

Akan tetapi, mereka tidak mau untuk mewarisi atau mempelajari clan mengurusnya. Upaya 

pengurusan dan pewarisan diserahkan saja tanggung jawabnya pada seniman yang telah ada, 

untuk mengurus bagaimana agar tarian tersebut terus hidup dan berkembang. Secara realita, 

seniman yang telah berumur tersebut mengalami kesulitan untuk mencarikan formulasi yang 

tepat bagi pewarisan tari rantak Kudo. Hal ini disebabkan salah satunya foktor usia dan tenaga 

maupun daya pikir mereka yang terbatas. Dampak dari gejala tersebut pada akhirnya tari 

Rantak Kudo kurang berkembang, dan suatu masa iari ini akan tengelam dan punah. 

Gejala yang terjadi masa kini, secara kuantitas tari tradisional Rantak Kudo tidak 

berkembang, karena yang tampil dalam berbagi peristiwa pasti orangnya itu ke itu saja, 

sehingga ada kesan bahwa tari tradisi tidak berjalan dengan baik pembudayaan dan 

pewarisannya. Seandainya pewarisannya berlangsung dengan benar secara tidak langsung 

mesti orang-orang yang bertindak sebagai pelaku akan berjumlah lebih banyak, dan yang 

tampil dapat bervariasi, artinya seniman pelakunya yang menyajikan tarian tersebut orangnya 

berbeda-beda dalam berbagai peristiwa. 

Sebab itu menarik untuk di teliti, ada apa dengan pewarisan tari Rantak Kudo? 

Mengapa pewarisan tari Rantak Kudo mengalami kendala, padahal secara realita tari Rantak 



Kudo masih mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat nagari Lumpo. Bahkan 

masyarakat antusias untuk menyaksikan setiap sul:uhan dari pertunjukan tari Rantak Kudo 

yang dilakukan oleh senimannya yang rata-rata berusia lanjut. Karena itu penelitian ini perlu 

diungkapkan untuk menjawab fenomena dan realitas tersebut. 

Berdasarkan upaya di atas dapat dirumuskan masalah dalarn penelitian ini, yaitu 

bagaimanakahupaya pewarisan tan Rantak Kudo dalam masyarakat nagari Lumpo. 

Sedangkan peneltian ini bertujuan yaitu untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan 

persoalan yang terjadi dalam proses pewarisan tari Rantak Kudo dalam kehidupan masyarakat 

nagari Lumpo masa kini. 

2. Rumusan Masalah 

Pada bagian sebelumnya di latar belakang masalah telah diuraikan bahwa adanya 

upaya dalam penggenerasian terhadap tan Rantak Kudo.Adanya kecenderungan masyarakat 

membiarkan tarian tersebut berkembang dengan sendirinya, dan membebankan tanggung 

jawab kepada seniman pelaku atau pewaris yang tr:lah tua-tua yang masih intens sekarang di 

nagari Lurnpo. 

Sehingga pewarisan tergantung pada kemaun dan kerelaan seniman pelaku yang telah 

tua-tua tersebut. Berdasarkan gejala tersebut penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya yang terjadi dalam pewarisan tari Rantak Kudo dalam kehidupan 

masyarakat Lumpo? 

2. Bagaimanakah keberadaan tari Rantak Kudo masa kini dalarn kehidupan masyarakat 

Lumpo? 



3. Tujuan Penelitian 

1. Mengungkapkan dan menjelaskan mengenai upaya yang terjadi dalam persoalan 

pewarisan tari Rantak Kudo dalam kehidup'm masyarakat Lumpo. 

2. Mengungkapkan mengenai keberadaan tari Rantak Kudo masa kini di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat Lurnpo. 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teoritis dan akademis merupakan masukan yang sangat 

berharga bagi masyarakat ilmiah, terutama masyarakat seni pertunjukan, khususnya 

masyarakat seni tari.Yang mana manfaat penelitian ini lebih menekankan pada aspek 

kelestarian dan pewarisan tari rantak Kudo di nagari Lurnpo Kabupaten Pesisir Selatan. 

Dilain pihak tari tradisi sudah diambang kepunahan, ha1 ini dtengarai disebabkan oleh 

proses pewarisan yang kurang tepat, selain juga akibat rendahnya rninat dan perhatian 

pemerintah serta anggota masyarakat pemiliknya sendiri. Sebab itu, penelitian ini bermanfaat 

bagi masyarakat nagari Lmpo dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan serta masyarakat 

ilrniah seperti Jurusan Sendratasik FBS UNP, selain itu juga IS1 Padang Panjang dan 

pengelola kepariwisataan.Agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilham dan rujukan bagi 

mereka serta cerminan diri, untuk kedepannya mengenai nasib tari tradisi lainnya dan 

khususnya tari rantak Kudo itu sendiri. 

D. KAJIAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Pustaka 

Terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang 

memuat berbagai kajian yang terkait dengan penelitian ini. Berbagai isu dan hasil penelitian 

yang relevan, dirasa perlu untuk dipedomani sebagai cerminan dan bandingan maupun 



referensi untuk penelitian yang akan akan dilaksanakan ini. Berbagai hasil penelitian yang 

terkait dengan topic penelitan seperti tentang pewarisan dan problem pewarisan baik terhadap 

tari Rantak Kudo maupun terhadap tari tradisional lainnya, ditengarai relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Sebab itu kesemuanya itu perlu dijadikan referensi awal 

dan sebagai alat kontrol agar penelitian ini tidak menyerupai secara substansi dan esensi dari 

penelitian terdahulu, untuk itu perlu dilakukan studi pustaka, seperti yang akan diuraikan di 

bawah ini. 

Sosmita (1998) dalarn penelitiannya tentang upaya pewarisan tari Piriang Tapi. 

Sosmita mengemungkakan tentang upaya yang dihadapi dalam pewarisan tari Piriang Tapi 

adalah, bahwa adanya terputus alur pewarisan antar generasi yang disebabkan tiada adanya 

orang yang mau mewarisi tarian tersebut. Sedanam Sosmita tidak menjelaskaan kenapa 

terputus alur pewarisan dari yang tua kepada generasi berikutnya, atau apa alasan konkritnya 

generasi berikutnya tidak mau mewarisi, apakah kemauan dari generasi tua ada dengan niat 

baik mau mewariskan, jangan-jangan para tuo tari tersebut sengaja menutup diri, ha1 ini yang 

belum diungkapkan oleh Sosmita dalarn penelitimlya. 

Welli Yosika (2008) menjelaskan mengenai pewarisan tari Ntok Kudo pada 

masyarakat Kemantan Kebalai, Welli menemukan bahwa jarang sekali para tuo tari (seepuh 

tari) tradisi Ntok Kudo yang mau terbuka dengan masyarakat, lebih sering para tuo tan Ntok 

Kudo tertutup, sehingga informasi mengenai tari Ntok Kudo hanya dimiliki oleh segelintir 

orang saja. Namun Welli belurn juga secara tuntas memberi alasan kenapa dia menutup diri, 

dan Welli hanya terbatas pada deskripsi itu saja tanpa menyatakan sistem pewarisan apa yang 

telah berlaku di daerah tersebut terhadap pewarisan tari Ntok Kudo. 

Sedangkan Jasmiati (2007) meneliti tentang problem pewarisan tari Jalo di Sijunjung, 

Jasmiati menjelaskan bahwa pewarisan tidak dapat berlaku secara berkelanjutan masa kini 

akibat dari jarangnya tarian tersebut di tarnpilkan dalam berbagai acara adat dan hiburan 



masyarakat. Oleh sebab itu karena jarang digunakan makanya tarian tersebut kurang bahkan 

tidak befingsi lagi dalam kehidupan sosial masyarakat Sijunjuang tersebut. Sehingganya 

tarian tersebut terputus pada yang tua-tua saja, dana saat ini tersimpan saja dalam diri 

seniman yang tua tersebut. Namun jasmiati tidak menganalisis kenapa acara tersebut tidak 

lagi menggunakan tarian tersebut, dan kalau ingin melestarikan tarian tradisi walaupun jarang 

ditampilkan secara adat apakah dia mesti berdiam diri, kan bisa diajarkan kepada orang yang 

mau mempelajarinya meskipun bukan berasal daripada orang kampung tempat tumbuh tarian 

tersebut. 

Selain itu Jusnimar (201 1) dalam laporan peneltiannya dengan judul Sistem Pewarisan 

Tari Rantak Kudo di Nagari Lumpo Peisir Selatan, dia mengemukakan bahwa masa kini 

terdapat sistem tertutup dalam pewarisan tari Rantak Kudo. Sehingga tari Rantak Kudo 

pewarisannya hanya diiliki oleh segelintir orang saja. Dan pewarisannya hanya berputar di 

sekitar keluarga saja, jarang pewarisan tari Rantalc Kudo lepas keluar kerabat atau keluarga 

dari sesepuh tari tersebut. Dalam konteks ini, Jusmaniar belum menjelaskan alasan yang pasti 

kenapa sistem yang te jadi menjadi tertutup dalam pewarisan tari Rantak Kudo. Yang pastnya 

Jusnimar hanya menjelaskan sesepuh tidak mau memberikan kesempatan kepada orang yang 

bukan berasal dari kelurahganya. Namun sebagai tinjauan pustaka, hasil penelitian Jusnimar 

sangat membantu peneliti dalam mengungkapkan ha i l  penelitian tentang upaya pewarisan 

tari rantak Kudo dalam masyarakat Lumpo Pesisir Selatan. 

Sedikit banyaknya temuan Jasmiati dan Sosmita maupun welli Yosika dan Jusnimar 

telah dapat menjadi dasar rujukan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Upaya 

Pewarisan Tari Rantak Kudo Dalam Masyarakat Lurnpo Kabupaten Pesisir Selatan. 



2. Kerangka Teori 

Menurut Manan (1987 : 34) bahwa upaya pewarisan budaya dalam masyarakat cenderung 

dipengaruhi oleh aspek perilaku sosial masyarakat itu sendiri. Berbagai penyimpangan 

perilaku sosial dan gaya hidup telah menyebabkan macetnya berbagai pewarisan budaya. 

Sedangkan Susanna K. Langer ( 1988 : 5) melihat bahwa adanya upaya pewarisan 

dalam sebuah kesenian disebabkan oleh interaksi kekuatan dari masyarakat yang saling tarik 

menarik dengan kepentingan kehidupan yang aktual. 

Selain itu Desrini (2010 : 23) menjelaskan bahwa faktor bentuk dan cita rasa dari 

penyajian tari tradisional berpengaruh kepada kecintaan dan keinginan masyarakat untuk 

mewarisinya. 

Selain itu, pewarisan tari tradisi sering berbenturan dengan pengaruh eksternal yang 

lebih kuat mempengaruhi masyarakat pendukungnya.Pengaruh eksternal tersebut berupa 

masuknya unsur seni budaya baru yang lebih memikat secara artistik, dan mudah untuk 

dipelajari maupun untuk dipahami. Sehingga dia lebih praktis dan simple tidak bertele-tele 

lazimnya seperti kesenian tradisional ( Kunto Wijoyo dalam Indrayuda, 2006 : 17). 

Pewarisan budaya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada 

etnik tertentu, yang mana pewarisan budaya tersebut bertujuan untuk menyelamatkan jati diri 

mereka, maupun menyelamatkan harga diri mereka sebagai manusia yang beradab dan 

beradat.Karena kebudayaan tersebut merupakan gambaran dan refleksi (cerminan) dari 

perilaku mereka dalam berkehidupan, dan kebudayaan tersebutlah yang dapat membedakan 

mereka dengan orang lain, selain itu kebudaymn itu pula yang dapat membuat mereka 

memiliki harga diri. Oleh sebab itu mereka perlu memberikan kebudayaan tersebut untuk 

d i m s  dan digunakan oleh generasi berikutnya, agiu budaya tersebut tetap ada dalam berbagai 

kehidupan mereka di tempatnya berada (Koentjaraningrat dalam Jasmiati, 2007 : 23). 



Pewarisan berarti sebuah usaha untuk memindahkan kepemilikan dari golongan tua 

kepada golongan lebih muda, dengan tujuan objek yang diwariskan tersebut tidak akan 

musnah dan tetap menjadi harta yang paling berhiirga dalam keluarga, kelompok atau klen 

(Yosika, 2008 ; 18) 

Menurut Indrayuda, (2008: 35) menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial 

masyarakat saling berkait antara satu sistem dengan sistem yang lain. Hal ini dapat dilihat 

dari sistem mata pencaharian yang berkait dengan sistem lingkungan, dan unsur- unsur 

kebudayaan.Malinowski mengatakan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai fungsi yang 

saling berhubungan. Pendapat ini didasari oleh Malinowski setelah ia mengamati kehidupan 

masyarakat Trobiand di sebelah tenggara Papua Nugini. 

Lebih lanjut Koentjaraningrat, (1987: 171) menjelaskan bahwa fhgs i  dari unsur- 

unsur kebudayaan adalah sangat komplek. Inti dari ha1 tersebut adalah bahwa segala aktivitas 

kebudayaan itu sebenarnya bermaksud untuk memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah 

kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupan. Sebagai contoh 

adalah bahwa kesenian sebetulnya terjadi karena adanya keinginan manusia untuk 

memuaskan kebutuhan nalurinya (perasaan) akan berbagai keindahan. Sebab itu kesenian 

perlu diwarisi sebagai identitas budaya mereka, dcm sebagai pengikat solidaritas kekerabatan 

antar masyarakat tempatan. 

Bambang Pujasworo dalam Jasmiati (2007: 32) menjelaskan bahwa tari terkait kepada 

interaksi yang dilakukan oleh manusia dalarn kehicluan bermasyarakat. Apabila interaksi tidak 

lagi menghasilkan integrasi maka keberadaan seni tari dapat terancam, pelaksanaan 

pelestarian dan pewarisannya bagi generasi berikutnya, dapat diperkirakan akan tidak 

berlangsung dengan baik. 

Pewarisan tari tradisi sangat terkait dengan solidaritas dan kekerabatan antar 

masyarakat tradisi, bila tali silaturahim dan soliclaritas telah bergeser menjadi individualis, 



maka seni tari tradisi tidak dapat dipertahankan pertumbuhannya dalam masyarakat tradisi 

tersebut. Dan tan tradisi bila tidak atau jarang digunakan dalam berbagai peristiwa adat dan 

seremonial maupun bagi kepentingan rakyat banyak, secara tidak langsung tari tradisi 

pewarisannya telah terputus ( Desrini, 201 0 : 32). 

Pewarisan tari dalam masyarakat biasanya dilakukan dalam dua aspek, yaitu aspek 

tertutup dan aspek terbuka. Aspek tertutup sering juga dilakukan oleh para sesepuh tari 

tradisi, mengingat kecurigaan mereka terhadap orang luar atau oran di luar lingkungan 

keluarga atau kelompoknya maupun klennya. Hal ini bertujuan menurut mereka untuk 

mempertahankan originalitas dari tarian tersebut, namun kelemahannya apabila jumlah orang 

dalam kerabat atau kaurnnya mulai berkurang maka semakin lama tarian tersebut kekurangan 

pewarisnya, bisa diperkirakan tarian tersebut akan punah seiring dengan wafatnya pewarisnya 

tersebut. Sedangkan terbuka, yaitu diperbolehkan bagi siapa saja mempelajari dan 

menggunakan tarian tersebut walaupun tidak dalam klennya atau kerabatnya, dan biasanya 

aspek terbuka ini dapat menyebar luaskan perkembangan tari tradisi tersebut, namun 

originalitasnya memang tidak dapat dipercaya (Yosika, 2008 : 22). 

Menurut Rasyid (2006 : 41) melalui hasil penelitiannya, bahwa dalam masyarakat 

tradisi di Minangkabau pewarisan cenderung dari mamak kekamanakan, atau berkisar di 

dalam satu kaum dan dalam satu kumpulan kesukuan, sehingga pewarisan tersebut didukung 

oleh pemangku adat, dan tari tersebut menjadi milik masyarakat adat dan nagari. 

Lusiana, (2008 : 45) menjelaskan bahwa proses pewarisan tari tradisi di berbagai 

daerah di Indonesia, terkait kepada pimpinan adat, pemerintahan desa, kelompok atau 

paguyuban marga atau suku dan terkait juga kepada usaha seniman dan kemauan masyarakat 

untuk menggunakan dan mewarisinya. Faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi 

keberlangsungan daripada sebuah pewarisan tari tradisi di berbagai daerah di Indonesia. 



Sesuatu akan diakui keberadaannya, bila mana sebuah kesenian tersebut masih 

difungsikan oleh masyarakat pendukungnya. Artinya, bahwa sebuah kesenian bila ia masih 

bertahan hidup dalam masyarakatnya, meskipun tlia telah bergeser fungsinya, secara tidak 

langsung kesenian tersebut masih diakui keberadaannya (Bambang Pujasworo dalam 

Jasmiati, 2007: 25). 

Welly Yosika, (2008 : 32) menjelaskan bahwa keberadaan sebuah kesenian tergantung 

dari pengakuan masyarakat terhadap aktivitas kesenian tersebut. Selain itu keberadaan 

kesenian tersebut tergantung kepada pewarisannya, bila pewarisannya mengalami masalah 

maka keberadaannya juga akan bermasalah, artinya sistem pewarisan sangat menentukan 

keberadaan sebuah kesenian. 

3. Kerangka Pemikiran 

Tari Rantak Kudo adalah tari tradisi masyarakat nagari Lumpo, tan Rantak Kudo ini 

telah berumur cukup lama semenjak nenek moyang orang nagari Lumpo bermigrasi 

(berpindah) dari daerah Kubuang Tigo Baleh yaitu daerah Solok sekarang. Tari Rantak Kudo 

masa lalu termasuk dalam kesenian yang menjadi fokus budaya dan identitas budaya bagi 

masyarakat nagari Lumpo, sehingga keberadaan tari ini tidak terlepas dari berbagai aktivitas 

sosial, adat dan budaya masyarakat nagari Lumpo. Artinya tari ini selalu terlibat dalam 

berbagai peristiwa adat seperti batagaklpenobatan penghulu, penyambutan tamu-tamu adat 

dan pemerintahan baik masa kolinial maupun masa kemerdekaan pada pemerintahan nagari di 

Pesisir Selatan. Selain itu tari Rantak Kudo juga digunakan untuk acara sosial adat seperti 

pesta perkawinan, sunat msul (khitanan) dan turun mandi anak serta acara hiburan rakyat 

seperti satu muharam dan hari raya serta hari besar negara. 

Tari Rantak Kudo selain di nagari Lurnpo, secara umum hampir terdapat di seluruh 

damah sekitar Painan sepeti desa Aia Duku, Tarusan, Bayang dan Pasa Baru. Bagi 



masyarakat nagari Lurnpotari Rantak Kudo merupalian bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan sosialnya, berbagai perhelatan adat dan budaya maupun pemerintahan, tidak 

ketinggalan masyarakatnya melibatkan tari Rantak Kudo dalam peristiwa tersebut, dan 

sehingga masa kini masih tetap berlaku seperti itu, namun secara kuantitas pertunjukannya 

sudah mulai agak berkurang. Biasanya masa lalu hampir setiap kegiatan menggunakan tanpa 

kecuali, namun masa kini sebagian ada dan sebagian tidak menggunakannya, namun tetap 

saja terkait dengan peristiwa adat, budaya dan sosial daripada masyarakat tersebut. 

Oleh sebab itu, gejala di atas berpengaruh terhadap kelestarian tari Rantak Kudo 

dalam masyarakat nagari Lumpo, dimana kelestarian tersebut tergantung pada proses 

pewarisan yang telah dilakukan oleh masyarakat pemilik tari Rantak Kudo itu sendiri, seperti 

sesepuh (tuo tari Rantak Kudoatau seniman) dan masyarakat dan pemerintahan nagarinya. 

Karena komponen tersebut yang berperanan tlalam proses pewarisan budaya dalarn 

masyarakat nagari Lumpo. Salah satu yang macet dalam proses pewarisan akan 

mengakibatkan tersendat-sendatnya pewarisan terhadap tari Rantak Kudo dalam masyarakat 

nagari Lumpo. 

Gejala masa kini adalah terjadinya penunlnan minat bagi masyarakat baik tua dan 

muda khususnya generasi penerus dari masyarakat nagari Lurnpo terhadap keberadaan tari 

Rantak Kudo. Walaupun bukan anti pati, karena kenyataannya tari Rantak Kudo masih 

digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan beradat dan sosial serta berbudaya, tapi yang 

tarnpak tari Rantak Kudo digiatkan atau dilakukan oleh segelintir orang saja, maksudnya 

pelaku tari Rantak Kudo sangat kurang. Yang banyak adalah masyarakat penonton, uniknya 

di nagari Lumpo yaitu tari Rantak Kudo tidak dindkan tetapi seakan-akan kurang orang 

yang mempelajari atau mewarisinya. Dan ha1 ini bisa diprediksi suatu saat tari ini akan punah, 

karena orang yang melakukannya sangat kurang sekali, walaupun keberadaannya masih 

dihargai dan digunakan serta difimgsikan dalam acara adat, sosial dan budaya. 



Hal ini yang perlu dipertanyakan, dan untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian atau 

penelitian, kenapa dan mengapa ha1 ini berlaku seperti itu? Masalah apa sebetulnya yang 

mendasari terputusnya alih generasi dalarn pewarisan tari Rantak Kudo tersebut sehingga 

kenyataannya dapat berlaku seperti ha1 yang telah diuraikan di atas? Apakah sistem yang 

digunakan kurang tepat atau ada ha1 lain yang menyebabkannya seperti itu? Oleh sebab itu 

jawabannya ada dalam penelitian lebih lanjut. 

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Masyarakat Nasari Lumpo 

Memiliki Budaya Tradisi Tari 
Rantak Kudo . 

Tari Ini Digunakan Dalam 
Berbagai Kegiatan Adat, 

b 

Upaya Pewarisan 

Pewarisan Tertutup . Pewarisan Terbuka Y 



E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut 

Faisal Sanafiah (dalam Jasrniati, 2007 : 21). metode penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik paradigma naturalistik, yang relevan dengan objek penelitian yaitu mengetahui 

"Sistem pewarisan tari Rantak Kudo dalam masyarakat nagari Lurnpo Kabupaten Pesisir 

Selatan". 

Spradley (1997) menjelaskan bahwa metode kualitatif lebih tepat digunakan untuk 

penelitian perilaku manusia atau budaya pada situasi sosial. Sehubungan dengan itu, 

penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen 

(1982) yang terdiri dari : 

Qualitative research has the natural setting as the directsource of 
data and the researcher is the key instrument,Qualitative research 
is descriptive, qualitative research areconcerned with process 
rather than simply with outcomes orProducts, qualitative research 
tend to analyze their dataInductively, "Meaning" is of essential 
concern to the Qualitative approach. 

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki latar alamiah 

sebagai sumber data, peneliti adalah sebagai instrumen kunci.Pene1itian kualitatif bersifat 

deskriptif, penelitian kualitatif cenderung untuk menganalisa data secara induktif serta makna 

adalah menjadi perhatian utarna dalarn penelitian yang dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif. 

Spradley (1997) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif cenderung menggunakan 

pola seperti : (1) berbentuk siklus, yaitu prosesnya dapat dilakukan berulang-ulang, (2) 

membuat catatan mengenai data, (3) menganalisa data yang untuk itu diperlukan penelitian 

yang mendalam terhadap Tari Rantak Kudo. Guna mendapatkan informasi dan data akurat 

terhadap keberadaan dan system pewarisan tari Rantak Kudo tersebut dalam masyarakat 



nagari Lumpoerlu, perlu dilakukan penelitian dengcm cara berulang-ulang ke lokasi penelitian, 

dengan jalan observasi, wawancara dan mendokumentasikan peristiwa yang terjadi. 

Kemudian mencatat berbagai data pada setiap kali ke lokasi penelitian. Kemudian seluruh 

data yang terkurnpul dianalisis dan ditafsirkan makna-makna dari simbol-simbol yang 

terkandung didalamnya, yang kemudian untuk dipaparkan dalam laporan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi daerah 

Lumpo yang terletak di bagian timur Pasa Baru sedikit berada di daerah ketinggian , 

walaupun Peisir Selatan dikenal dengan daerah pantai. Untuk mencapai lokasi penelitian bisa 

digunakan transportasi seperti sepeda motor dan rnobil ataupun be rjalan kaki. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah tari Rantak Kudo dan masyarakat nagari Lumpo. Dalam ha1 

ini peneliti mengfokuskan pada keberadaan tari Rantak Kudo dan Upaya Pewarisannya dalam 

masyarakat nagari LumpoKabupaten Pesisir Selatan. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan menghindari 

tendensiusltendentious (keberpihakan dalam memandang objek penelitian) dan 

memperhuutkan perasaan, untuk itu peneliti tetap mengutamakan kejernihan pikiran, ini 

merupakan upaya yang sangat hams diperhatikan.Ha1 dirnaksud bertujuan untuk menjamin 

keobjektifitasan penelitian, dengan tujuan agar tidak mempengaruhi "natural setting" (latar 

alamiahlalam/lingkungan) dan latar penelitian.1nstrumen lain seperti : buku pencatat, camera 

video, camera foto, dan tape recorder yang keseluruhannya bersifat melengkapi instrumen. 



5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Obsewasi 

Pada tahap awal sebelum penulis menentukan judul, penulis langsung turun 

kelapangan dimana tempat objek yang akan diteliti, kemudian mengadakan 

pengamatan langsung sambil memantau mengenai keberadaan dan perkembangan 

serta pewarisan tari Rantak Kudo dalam masyarakat nagari Lumpo. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara, untuk keperluan ini 

penulis menggunakan wawancara terarah dan tidak terarah. Orang-orang yang 

diwawancarai adalah yang terlibat langsung dengan masalah penelitian seperti tuo tari, 

pemangku adat, niniak mamak, kepala desa, wali nagari dan pemain musik, penari dan 

penonton yang berhubungan langsung dengan keberadaan dan pewarisan tari 

ini.Dalam wawancara ini sifatnya bebas memberikan kesempatan besar kepada 

infonnan untuk memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang penulis 

ajukan. Kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat secara umum di daerah 

tersebut bagaimana tentang keberadaan tari Rantak Kudo serta pelestarian dan 

pewarisannya. 

3. Perekaman 

Perekaman yang dilakukan untuk merekam keterangan yang diberikan informan 

mengenai keberadaan dan upaya yang dialami dalampewarisan tari Rantak 

Kudodalam kehidupan masyarakat nagari 1,umpo. 

4. Pemotretan 

Pemotretan dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat tentang upaya yang 

dibahas.Data yang diperoleh berupa foto dalam acara pertunjukan. 



5. Studi kepustakaan 

Studi yang dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya memperoleh data yang 

dapat menunjang penelitian yang akan dilaksanakan dilapangan. Hal ini untuk mencari 

teori-teori yang relevan dengan upaya dan objek yang akan diteliti. Sebagai bahan 

bacaan berupa buku-buku, laporan, skripsi dan tulisan-tulisan lainnya. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan berpedoman kepada 12 langkah penelitian yang 

diajukan Spradley (1997) dan dimodifikasi menjadi sembilan langkah yaitu; 1) menentukan 

objek penelitian,( 2) melakukan observasi lapangan, (3) melakukan analisis domain, (4) 

melakukan observasi terfokus, (5) melakukan analisis taksonomi, (6) melakukan observasi 

terseleksi, (7) melakukan analisis komponensial, (8) melakukan analisis tema budaya, dan (9) 

menulis laporan. 

7. Teknik Penjaminan Keabsahan 

Untuk memperkuat kesahihan data hasil femuan dan otensitas, maka oleh sebab itu 

peneliti dalam ha1 ini mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang telah 

dijelaskan oleh Lyncoln dan Guba (1983) yang terdiri dari: (1) kepercayaan (credibility), (2) 

keteralihan (transferability), (3) dapat dipertanggungjawabkan (dependenbility), (4) 

penegasan atau kepastian (confirrnability). 

F. HASIL PENELITIAN 

1. Struktur Masyarakat Nagari Lumpo 

Struktur masyarakat nagari Lumpo dapat dikenal dengan dua bentuk struktur, yang 

mana kedua-duanya memiliki kekuasaan dalam wilayah mereka masing-masing. Kedua 

struktur tersebut sehingga kini masih memegang kekuasaan dan diakui secara hukum tertulis 



maupun secara tidak tertulis. Kedua struktur masyarakat tersebut adalah pertama struktur 

masyarakat adat (secara adat) kedua struktur masyarakat secara teritorial pemerintahan nagari 

Lumpo. 

Struktur secara adat bersifat hirarki yang berlandaskan kepada garis keturunan ibu. 

Karena orang Minangkabau hidup berkerabat berdasarkan matrilinial. Masyarakat nagari 

Lumpo hidup berkaum-kaum dan bersuku-suku. Masing-masing kaum dan suku memiliki 

organisasi sosialnya masing-masing. Secara hirarki struktur yang ada dalam kaum pesukuan 

tersebut adalah dimulai dari pangulu, manti, malin dan rangtuo serta dubalang, dalam kaum 

sarumah gadang satu niniak (satu turunan nenek moyang) memiliki struktur mamak kapalo 

waris, dan niniak mamak kaum serta kamanakan. Antara mamak kapalo waris, niniak mamak 

kaum dan kamanakan berhubungan secara sosial tfengan struktur kaurn pesukuan, yang mana 

dalam satu kaum pesukuan terkadang terdapat tiga sampai enam kaum satu niniak. Berarti 

dalam satu kesatuan kaum pesukuan terdapat tiga sampai enam mamak kapalo waris. 

Untuk pengankatan pangulu, dipilih dari utusan kaurn-kaum, bisa saja dipilih di antara 

mamak kapalo waris yang ada. Namun terkadang ada juga yang bukan berasal dari para 

mamak kapalo waris tersebut, yang pasti setiap calon pangulu (penhulu) diusulkan oleh 

masing-masing kaum dengan kriteria yang telab ditetapkan oleh kaum pesukuan tersebut. 

Untuk selanjutnya dimusyawarahkan berdasrkan kepada garis keturunan serta alur dan patut. 

Alur dan patut sangat diutamakan dalam pemilihan pangulu, sebab kedua aspek tersebut 

saling melengkapi, sehingga akan memperoleh sebuah keputusan yang adil bagi semua kaum 

yang ada dalam pesukuan tersebut. 

Sedangkan struktur masyarakat yang berlandaskan kepada teritorial pemerintahan 

nagari, yang telah diatur secara nasional oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lagi 

mempertimbangkan asas keturunan yang berlandaskan kepada garis keturunan dari pihak ibu. 

Akan tetapi dia bersifat formal bukan bersifat tradisional. Oleh sebab itu, struktur masyarakat 



yang terbentuk berdasarkan teritorial pemerintah tidak mengikat secara emosional bagi 

masyarakat nagari Lurnpo. 

Susunan hirarki struktur masyarakat yang berladaskan teritorial pemerintahan nagari 

adalah waii nagari,sekretaris wali nagari, wali jorong/wali karnpuang, ketua RW dan ketua 

RT. Sistem pemilihan dalam strktur masyarakat yang berlandaskan teritorial pemerintahan 

nagari ini, tetap berpedoman pada asas demokrasi. Akan tetapi sistem demokrasinya ada dua 

bentuk yang pertama melalui musyawarah dan mufakat dan yang kedua meiand voting atau 

pernilihan suara. Khusus untuk wali nagari masa kini telah melalui voting begitu juga untuk 

wali jorong, sedangkan untuk ketua RW dan RT melalui musyawarah dan mufakat. 

G. ASAL-USUL TAW RANTAK KUDO 

Tari Rantak Kudo diciptakan pada mulanya ketika sekelompok masyarakat kawasan 

Bayang yang berasal dari daerah Cupak dan Koto Anau (Kab. Solok sekarang). Mereka pergi 

dan pulang dengan menunggang kuda ke daerah Solok dari Bayang. Setelah kembali dari 

Solok, dalam perjalanan mereka melepas lelah. Nmun  sedang melepas lelah tersebut mereka 

dihibur oleh dua ekor kuda yang sedang bergelut, gerakan kuda bergelut tersebut terasa aneh 

dan menjadi tontonan apresiatif bagi mereka. 

Berdasarkan wawancara dengan Amirudin (2010 : 23 September) setelah menonton 

peristiwa kuda yang sedang bergelut tersebut, beberapa orang di antara masyarakat berkenaan 

secara berpasangan meniru pula tingkah polah d x i  kuda tersebut. Meskipun geraknya tidak 

persis sama. Namun suasana dan keunikan kuda yang sering merentak-rentak dan membuat 

gerakan jalan melingkar saling berlawanan arah, perilaku kuda tersebut mereka tiru. Bedanya 

mereka bergerak sambil bersiul dan berteriak, sebagian ada yang berdendang-dendang 

semaunya. Sementara objek apresiatif mereka yai tu kuda hanya mengeluarkan suara pekikan 

saj a. 



Menurut Zakaria (2010 : 22 September) semenjak peristiwa tersebut, masyarakat 

mulai membiasakan gerakan-gerakan peniruan tingkah polah kuda tersebut apa bila ada acara 

berkmpul-kumpul baik di ladang dan di sawah. Semakin lama kegiatan tersebut telah pula 

membudaya bagi masyarakat tempat tinggal mereka. Dan akhirnya terus menyebar keberbagai 

daerah yang terdekat dengan mereka. 

Dari hasit wawancara dengan Hasna (2010 : 24 September), semakin lama tradisi 

bergurau seperti kuda bergelut tersebut telah menjadi permainan bagi masyarakat. Sebab itu 

kegiatan tersebut telah menjadi sebuah kesenian tradisi. Pada awalnya gerak dari kesenian 

tersebut geraknya belum tersusun. Setelah berdasarkan kesepakatan masyarakat maka 

geraknya disusun berdasarkan pola langkah gerak pencak dan memasukan unsur gerak kuda 

merentak dan divariasikan dengan tangan, karena kuda juga bergelut menggunakan kaki 

depannya, dan kaki depan tersebut ibarat tangan manusia. 

Berdasarkan penuturan Bustar dari hasil vrawancara dengannya (2010 : 12 Oktober), 

gerak-gerak tari Rantak Kudo tersebut berlandaskan kepada pola langkah gerak silat dan jurus 

silat. Hal ini terjadi karena orang-orang yang menyusun gerak tari tersebut masa itu adalah 

orang-orang yang pernah dan sedang belajar silat. Sebab wawasan gerak mereka masa itu 

hanya terbatas pada gerak silat, jadi itulah yang bisa mereka jadikan dasar untuk menciptakan 

gerak tan Rantak Kudo tersebut. Semenjak disusunya gerak tari Rantak Kudo dan telah pula 

bernama tari Rantak Kudo, maka semenjak masa itu tari Rantak Kudo telah menjadi budaya 

dan identitas masyarakat di sekitar kecamatan Bayang sekarang, mulai dari Tarusan, nagari 

Lumpo, Salido sampai ke Painan sekarang. Dan semakin lama tarian tersebut menyebar ke 

berbagai penduduk yang ada disekitar wilayah tersebut. Sehingga kini tari Rantak Kudo telah 

merupakan warisan budaya masyarakat Peisir Selatan. 

Dan Tarian ini dikenal sebagai "Rentak Kudo" karena gerakannya yang menghentak- 

hentak seperti kuda. Tarian ini ditarikan di dalam perayaan yang dianggap sangat sakral oleh 



masyarakat Kerinci. Tingginya penghormatan terhadap perayaan seni dan budaya Kerinci ini 

pada zaman dahulu sangat kuat sehingga dipercaya bahwa dalam setiap pementasan seni 

budaya ini getaran dan hentakan tari Rantak Kudo bisa terasa hingga jarak yang sangat jauh 

dari lokasi pementasan. Tarian ini dipersembahkan untuk merayakan hasil panen pertanian di 

daerah Kerinci yang secara umum adalah beras (padi) dan dilangsungkan berhari-hari tanpa 

henti. Kadang bila dilanda musim kemarau y a y  panjang, masyarakat Kerinci juga akan 

mementaskan kesenian ini untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa (menurut kepercayaan 

mereka masing-masing). Tujuan dari pementasan tari ini umumnya adalah untuk melestarikan 

pertanian dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjukkan rasa syukur masyarakat Kerinci 

baik dalam musim subur maupun dalam musim kemarau untuk memohon berkah hujan.sakra1 

oleh masyarakat Kerinci. Tingginya penghormatan terhadap perayaan seni dan budaya 

Kerinci ini pada zaman dahulu sangat kuat sehingga dipercaya bahwa dalam setiap 

pementasan seni budaya ini getaran dan hentakan tari Rantak Kudo bisa terasa hingga jarak 

yang sangat jauh dari lokasi pementasan. Tarian ini dipersembahkan untuk merayakan hasil 

panen pertanian di daerah Kerinci yang secara umum adalah beras (padi) dan dilangsungkan 

berhari-hari tanpa henti. Kadang bila dilanda musirn kemarau yang panjang, masyarakat 

Kerinci juga akan mementaskan kesenian ini untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa 

(menurut kepercayaan mereka masing-masing). 'Tujuan dari pementasan tari ini umurnnya 

adalah untuk melestarikan pertanian dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjukkan rasa 

syukur masyarakat Kerinci baik dalam musim subur maupun dalam musim kemarau untuk 

memohon berkah hujan. 

1. Perkembangan Tari Rantak Kudo Masn Kini di Nagari Lumpo 

Perkembangan tari Rantak Kudo masa kini di nagari Lumpo agak kurang berkembang, 

tari Rantak Kudo tidak lagi melekat dengan berbagai kehadiran acara adat dan sosial yang 

telah mentradisi selama ini oleh masyarakat nagari Lumpo. Akan tetapi kehadiran tari Ran* 

2 1 



Kudo bersifat insidentil saja, maksudnya aktivitasnya tidak tergantung lagi kepada kegiatan 

tradisi yang selama ini dilaksanakan oleh masyxakat nagari Lurnpo. Kadang-kadang tari 

Rantak Kudo ditampilkan seiring dengan acara adat dan sosial, seperti acara baralek, namun 

ada juga yang dipertunjukan di luar acara tersebut seperti HUT RI dan kalau ada tamu 

pemerintahan di kenagarian ataupun di kecamatan. 

Pada pemerintahan nagari masa lalu tari Rantak Kudo lebih banyak digunakan oleh 

masyarakat secara kelompok atau kaum-kaum yang terdapat di nagari Lumpo, namun masa 

kini kehadiran tari Rantak Kudo digunakan oleh orang-perorang secara pribadi, dan organisasi 

sosial maupun kaum-kaum yang ada di nagari 1,umpo tanpa memandang acara adat yang 

biasa selama ini. Artinya kehadiran tari Rantak Kudo tidak perlu hams menunggu 

diadakannya pesta perkawinan, batagakgala, alek nagari, maulid nabi dan marnbuka kapalo 

banda serta manuai padi. Tetapi kapanpun tari Rantak Kudo dapat disaksikan dan dinikmati 

oleh masyarakat nagari Lumpo, jika, ada perrnintaan dari orang per-orang atau organisasi 

sosial, maupun organisasi budaya dan para peneli ti kebudayaan dan pariwisata. 

Sampai saat ini banyak masyarakat secara pribadi mengundang sanggar atau group tari 

Rantak Kudo untuk tarnpil di mrnah mereka. Terkadang untuk memeriahkan kelahiran anak, 

mendoa sunatan anak mereka, sarnpai pada syukuran kenaikan pangkat jabatan dan syukuran 

panen dan acara keluarga lainnya. 

Secara berkelompok masyarakat menggunakan tari Rantak Kudo untuk hiburan rakyat 

seperti menyambut tahun baru, hari raya dan HUT Republik Indonesia serta untuk acara-acara 

perayaan hari-hari besar lainnya. Selain itu juga ta.ri Rantak Kudo diadakan untuk acara-acara 

yang berhubungan dengan acara pemerintahan seperti peresrnian dan penyambutan tamu. 

Sedangkan dalam penyebarannya tari Rantak Kudo tidak begitu berkembang di nagari 

Lumpo dan Kecamatan IV Jurai. Berdasarkan penuturan bapak Zakaria (2010: 22 September), 

di nagari Lumpo hanya terdapat lebih kurang tiga sanggar tari yang mengurus perkembangan 



tari Rantak Kudo tersebut. Narnun yang boleh dik-atakan betul-betul aktif hanya dua sanggar 

saja, yaitu sanggar tari Mudo Saiyo dan sanggar tari Mudo Sakato sementara sanggar tari 

Rantak Bundo jarang sekali tampil, meskipun sanggar tersebut masih ada. 

Secara kuantitas tari Rantak Kudo kurang herkembang, apalagi secara kualitas. Karena 

perkembangan tersebut bersangkut paut dengan minat dan motivasi masyarakat serta 

pemerintah untuk mengembangkannya. Selain perkembangan tersebut juga terkait kepada 

fasilitas yang perlu mendukung aktivitas tari itu sendiri. 

Dari hasil wawancara dengan Zakaria (2010 : 22September), kurang berkembangnya 

pertumbuhan tari Rantak Kudo disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama faktor peminat dari 

generasi muda yang ingin belajar tari Rantak Kudo, kedua faktor fasilitas yang sangat kurang 

untuk membina para penari yang ingin belajar tari rantak Kudo, sedangkan faktor ketiga 

adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dan para niniak mamarnk atau tuan pangulu 

terhadap perkembangan tan Rantak kudo tersebut. 

Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan tari Rantak Kudo 

masa kini di nagari Lumpo dan sekitarnya. Fasilitas sangat dibutuhkan untuk membina para 

generasi muda yang berminat untuk belajar tari Rantak Kudo. Misalnya tempat latihan, 

sedangkan sekarang saja latihan tari Rantak Kudo terpaksa dilaksanakan di ruang tamu rumah 

Zakaria yang hanya berukuran 3x5 meter. Meskipun ada halaman rurnah namun juga tidak 

mencukupi kata Zakaria. 

Penari juga terkadang tampil tidak memiliki kostum yang baru, mereka kadang tampil 

dengan kostum yang lama, ha1 ini kurang menimbulkan motivasi bagi penari. Kostum tersebut 

telah usang dan bau, akhirnya para penari malas untuk tampil dan kurang percaya diri. Makin 

lama mereka makin mundur saja dari sanggar tari tersebut. Masalah konsurnsi latihan juga 

sering dikeluhkan oleh Zakaria dan Amrudin. Mereka berdua yang membiayai sanggar 

tersebut, artinya setiap penari yang ingin belajar tari minum dan konsurnsi makanan ringannya 



beliau yang menyediakan. Sebab itu, mereka tidak memiliki kesanggupan lagi untuk 

memberikan konsusmsi kepada anggota mereka. Hal ini membuat para penari juga agak malas 

untuk berlatih. Dan menyebabkan perkembangan tari Rantak Kudo agak tersendat-sendat 

dalam masyarakat nagari Lumpo. 

Tari Rantak Kudo telah pula menjadi sarana hiburan bagi para wisatawan yang datang 

berkunjung ke darah pesisir selatan. Secara bentuk tari rantak Kudo tidak terlalu berkembang 

dari pola tradisional ke pola bentuk baru yang lebih mengikuti kepada selera masyarakat. 

Karena tari rantak Kudo yang terdapat di nagari Lumpo tidak ada mengadopsi unsur-unsur 

koreografi yang baru, seperti pengembangan ruang, motif gerak, kosturn dan musik Meskipun 

penarinya telah menggunakan tata rias, namun tata rias seadanya. Menurut Hasna, masalah 

kostum dan tata rias adalah masalah fasilitas yang tidak mereka mliki. Artinya untuk kostum 

dan tata rias mereka masih kekurangan dana untuk itu. Sedangkan masalah pengembangan 

tari rantak Kudo dari segi bentuknya, karena selama ini tidak ada pembinaan dari pemerintah 

melalui Dinas terkait ataupun melalui organisai sosial budaya dan pariwisata, sebab itu tarian 

yang mereka tampilkan belum sanggup memenuhi selera masyarakat masa kini. 

2. Problematika Pewarisan Tari Rantak Kudo Di Nagari Lumpo 

Ada beberapa ha1 yang dapat ditarik persoalan dari problematika pewarisan yang 

terjadi dalam pewarisan tari Rantak Kudo, yang dapat ditelusuri dari paparan 

perkembangannya yang telah diungkapkan sebelumnya. Adapun persoalan tersebut adalah 

terletak pada dukungan pemangku adat dan pemerintahan nagari, kedua terletak pada 

tanggung jawab personal masyarkat nagari Lumpo dan ketiga terletak kepada relevansi antara 

keinginan masyarkat dan bentuk penyajian tari Rantak Kudo sendiri sebagai suatu aktivitas 

kesenian. 

Ketiga aspek tersebut mempengaruhi persoalan pewarisan tari Rantak Kudo di nagari 

Lumpo masa kini. Karena pewarisan tari Rantak Kudo sebagai warisan budaya tradisi 



masyarakat nagari Lumpo secara tidak langsung melibatkan kekuatan unsur elit adat, dengan 

adanya dukungan yang tegas dan kuat dari mereka secara kekrabatan matrilinial, dapat 

diprediksi pewarisan tari Rantak Kudo akan dapat dilaksanakan pewarisannya. Hal ini dapat 

dimulai dari ikatan keluarga satu suku atau kaum (dan) dan satu kumpulan nenek ( sakaum 

sarumah gadang). Atau yang lebih rendahnya s3tu ikatan kekerabatan mande (ibu) yang 

dikenal dengan samande. Sementara kenyataannya masa kini dukungan yang diharapkan dari 

elit adat tersebut jauh dari harapan, faktanya hamper tidak ada. Boleh disebut ekstrirnnya 

tidak ada sama sekali, hanya proses pewarisan tergantung kerelaan penggiat atau pelaku dari 

tari Rantak Kudo itu sendiri. Akhimya sistem pew;uisan tari Rantak Kudo menjadi tertutup. 

Berdasarkan wawancara dengan Jupri (2010: 22 September) kenapa demikian dapat terjadi? 

Hal ini disebabkan kurang adanya tekanan dari niniak mamak (elit adat) dan tuan pangulu 

(penghulu) kepada anak dan kemenakan untuk belajar atau mewarisi tari Rantak Kudo 

tersebut. Di lain sisi pemerintah hanya seperti mempasrahkan saja persoalan pewarisan tari 

Rantak Kudo tersebut kepada senimannya dan tidak pemah lagi meninjau bagaimana proses 

pewarisan tersebut apakah dapat berjalan atau tid'ak saat ini dalam masyarakat. Elit adat dan 

pemerintah hanya mau menikmatinya saja tanpa pernah memperhatikan proses pewarisannya. 

Dalam pewarisan budaya tari Rantak Kudo berdasarkan sistem. matilinial Minangkabau, 

bahwa pewarisan tari Rantak Kudo sebagai warisan budaya, tidak terlalu tegas ditugaskan 

ninik marnak untuk mewariskan seni tari tersebut. Selain daripada itu, juga tidak terlalu tegas 

diwajibkan bagi kalangan atau golongan satu pasukuan maupun satu paruik untuk mewariskan 

ataupun sebagai penerima warisan tari Rantak Kudo tersebut. Oleh sebab itu, pewarisan tari 

Rantak Kudo kurang kuat posisinya secara adat, ha1 ini menyebabkan terkendalanya 

pewarisan tari tersebut dalam masyarakat nagari Lumpo. Akan tetapi apabila elit adat 

menggunakan akses kekerabatan matrilinial dan kekuatan mereka secara adat seperti masa 



eksklusif atau berdampak materialistik dalam pembelajaran atau pelatihannya untuk masa 

datang. 

Permasalahan ketiga yang menghambat jalannya proses pewarisan adalah tidak 

sinkronnya keinginan masyarakat dengan persoalan intrinsik tari Rantak Kudo. Karena 

sampai saat ini tari Rantak Kudo tidak mengalami perubahan dari sudut komposisi ataupun 

koreografi. Secara tidak langsung nilai artistik dan nilai estetis tari Rantak Kudo dianggap 

oleh sebagian besar masyarakat telah ketinggalan zaman. Memandang daerah Lumpo dekat 

dengan Kota Painan, yang mana kota tersebut nlenjadi salah satu tujuan wisata Sumatera 

Barat, secara tidak langsung dapat dijadikan pasar bagi pertunjukan tari Rantak Kudo untuk 

konsumsi pelancongan. Akan tetapi sehingga kini bentuk tampiulan tari Rantak Kudo tidak 

juga mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan kebutuhan dunia kepariwisataan. 

Bertitik tolak dari itu, kebanyakan masyarakat menilai bahwa pewarisan tari Rantak Kudo 

merupakan sebuah ha1 yang kurang bermanfaat, sebabnya tari tersebut kurang bernilai dalam 

masyarakat masa kini. Mereka mengukur dari sudut pandang azas manfaat ekonomi atau 

hiburan yang impresif. Karena itu, mereka kurang respon dan terrnotivasi untuk mewarisi tari 

Rantak Kudo masa Idni. Persoalan ini memang nlenjadi ha1 yang dilematis bagi keberadaan 

tari Rantak Kudo. Sebab pemerintah sendiri bole11 dikatakan belum pernah sampai sekarang 

memberikan pelatihan kepada seniman tari tradisi tersebut, untuk menambah pengetahuan 

mereka mengenai masalah mengembangakan bentuk tari secara kualitas. Dengan alasan sperti 

itu, masyarakat mengabaikan masalah pewarisan t i  Rantak Kudo di nagari Lumpo. 

Seperti menurut Sedyawati dalam Lusiana (2008 : 23), persoalan pewarisan dan 

pelestarian tari tradisi sangat berkait dengan kemauan masyarakat mempertahankan eksistensi 

tarian tersebut. Selain itu pewarisan terkait dengall perkembangan selera seni masyarakat saat 

tari tersebut akan diwariskan. Apabila peta selera seni masyarakat mulai beralih dari 

konvensiaonal ke rasional atau moderen, maka seharusnya pelaku seni tari tradisi perlu 



melakukan pula perubahan yang relevan dengan peta selera tersebut, sehingga tari tradisi 

dapat mempengaruhi respon masyarakat, dan pada gilirannya masyarakat memilki motivasi 

untuk mewarisinya. 

Sedangkan pandangan lain dari Jusmaniar (2010 : 21), bahwa tari tradisi akan tetap 

bertahan dan te rjaga kelstariannya, apabila selun~h unsur masyarakat menyadari bahwa tari 

tradisi tersebut merupakan ha1 yang penting bagi kebutuhan hidup mereka. Disamping itu, tari 

tradisi juga mereka sadari sebagai identitas budaya mereka, sekaligus harga diri mereka yang 

perlu untuk dipertahankan. Hal yang lebih penting lagi bagaimana mereka memposisikan tari 

tradisi dalam integrasi sosial mereka. Apabila mereka menempatkannya dalam ha1 tersebut, 

dapat dipastikan tari tradisi akan selalu sekuat mungkin mereka budayakan pewarisannya dari 

generasi ke generasi secara terbuka dan merakyat. 

H. KONSEP PEWARISAN 

Pewarisan dalam konteks budaya dalam seni tradisi adalah merupakan pengalihan 

kepemilikan dan pengalihan pengelolaan dan aktivitas dari seni tradisi tersebut. Pewarisan ini 

berlangsung dari generasi yang lebih tua kepada generasi di bawahnya. Pengalihan kekuasaan 

dan kepemilikan serta pengelolaan ini, bertujuan untuk keberlangsungan pertumbuhan dan 

perkembangan budaya seni tradisi tersebut dalam masyarakat pemiliknya, sehingga pada 

gilirannya seni tradisi tersebut akan terus tumbuh dan berkembang. Pewarisan dapat 

dilakukan dalarn dua cara yaitu cara tertutup dan cara terbuka. 

Tertutup berarti proses pewarisan berlangsung di sekitar lingkungan pewaris saja 

artinya tertutup dapat berupa tertutup hanya berlangsung dalam ikatan pertalian kekerabatan, 

pertalian darah, pertalian budi ataupun pertalian suku atau marga tertutup apa bila perwarisan 

dengan yang menerima warisan berasal dari tempat tinggal yang sama, seperti satu kampung 

atau negeri. 



Pewarisan terbuka, adalah pewarisan yang tidak terrikat kepada ikatan apapun, baik 

pertalian darah, budi, kerabat, perkawinan dan marga atau suku. narnun pewarisan merujuk 

kepada kemauan dan tanggung jawab untuk menerima warisan terlepas dari mana asal 

usulnya. 

I. UPAYA TENTANG PEWARISAN TAR1 RANTAK KUDO 

1. Warisan Tertutup Melalui kekerabatan 

Merujuk kepada kasus pewarisan budaya yang terjadi nagari lumpo sebagai salah satu 

tempat turnbuh dan berkembangnya tarian tradisi di Pesisir Selatan, di mana masa kini 

keberadaan tari tradisional Rantak Kudo cukup dirlkui keberadaannya. Artinya tarian tersebut 

sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan adat di nagari Lumpo. 

Setiap pertunjukan yang diadakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terkesan 

antusias dari berbagai lapisan masyarakat untuk ~nenontonnya. Sebab itu dapat disimpulkan 

bahwa pada nagari Lumpo tari Rantak Kudo secara kontekstual mash diterima kehadirannya 

oleh masyarakat nagari Lurnpo. 

Namun inti persoalannya, adalah apabila diajak serta untuk mewarisi dan mempelajari 

tari Rantak Kudo banyak di antara masyarakat yang enggan untuk belajar dan mewarisi tarian 

tersebut. Kenyataannya masyarakat hanya berperanan lebih banyak sebagai penikmat saja. 

Namun mereka kurang berpikir bagaimana agar tari ini tetap hidup dan berkembang di nagari 

tersebut. Bagaimana cara agar tari itu tetap tunbuh dan berkembang, sepertinya ha1 ini 

mereka serahkan saja kepada seniman yang ada sekarang, kebanyakan dari mereka sudah tua- 

tua. Artinya seandainya mereka telah berkubur berarti tari itupun ikut brtkubur. Persoalan 

seperti ini belum sampai dalam pikiran masyarakat kebanyakan. Inilah realita yang terjadi 

pada persoalan pewarisan tari Rantak Kudo di nagari Lumpo masa kini. 



Kenyataannya masa kini, yang terlihat dalam berbagai aktivitas pertunjukan tari 

Rantak Kudo lebih banyak dilakukan oleh golongan orang-orang tua, sementara golongan 

orang muda sebagai generasi penerus sangat jarang terlibat sebagai penggerak ataupun 

sebagai pelaku dari tari tradisional tersebut. Justru ha1 ini yang menjadi menarik untuk 

ditelusuri dalam penelitian ini. Karena biasanya kehadiran tari tradisi di berbagai daerah baik 

di Sumatera Barat maupun di Indonesia urnumnya, sudah mulai di pinggirkan oleh 

masyarakat pendukungnya sendiri. Secara tidak langsung mereka pun enggan untuk 

mempelajari dan mewarisi. 

Aspek tertutup juga dilakukan oleh para sesepuh tari tradisi, mengingat kecurigaan 

mereka terhadap orang luar atau orang di luar lingkxngan keluarga atau kelompoknya maupun 

klennya. Hal ini bertujuan menurut mereka untuk mempertahankan originalitas dari tarian 

tersebut, namun kelemahannya apabila jumlah orang dalam kerabat atau kaumnya mulai 

berkurang maka semakin lama tarian tersebut kekurangan pewarisnya, bisa diperkirakan 

tarian tersebut akan punah seiring dengan wafatnya pewarisnya tersebut 

2. Pewarisan Melalui Perguruan/Sasaran Terbuka 

Pewarisan terbuka, yaitu diperbolehkan bagi siapa saja mempelajari dan menggunakan 

tarian tersebut walaupun tidak dalam klennya atau kerabatnya, dan biasanya aspek terbuka ini 

dapat menyebar luaskan perkembangan tari tradisi tersebut, namun originalitasnya memang 

tidak dapat dipercaya (Yosika, 2008 : 22). 

Pewarisan ini dapat dilakukan dengan n~endirikan atau mengikuti sanggarsanggar 

yang mempelajari tentang tari-tari tradisional salah satunya tan rantak kudo sendiri ataupun 

melelui pendidikan atau perguruan pembelajaran sehingga anak didik juga dapat mengenal 

tarian-tarian yang dimiliki di di Indonesia terutama tari rantak kudo itlu sendiri. 

Melalui sasaran dan perguruan dengan tujuan pendekatan juga perguruan memiliki 

sarana untuk mempelajari Tari Rantak Kudo, in1 sendiri dengan adanya pewarisan terbuka 
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dapat mempelajari dan tetap bisa membudayakmya. Dengan adanya kerjasama dengan 

perguruan dan sasaran, selalu di tarnpilkannya tari'm ini untuk mengenalkan kepada khalayak 

ramai bahwa tarian ini tetap ada tanpa tenggelam dan tetap di pelajari. 

3. Pewarisan Terbuka Dalam Konteks Kesamaan Etnikl'esamaan Tempat Tinggal 

Menurut Rasyid (2006 : 41) melalui hasil penelitiannya, bahwa dalam masyarakat 

tradisi di Minangkabau pewarisan cenderung dari mamak ka kamanakan, atau berkisar di 

dalam satu kaum dan dalam satu kurnpulan kesukuan, sehingga pewarisan tersebut didukung 

oleh pemangku adat, dan tari tersebut menjadi milik masyarakat adat dan nagari. 

Edy Sediawati ( dalam Lusiana, 2008 : 45) menjelaskan bahwa proses pewarisan tari 

tradisi di berbagai daerah di Indonesia, terkait kepada pimpinan adat, pemerintahan desa, 

kelompok atau paguyuban marga atau suku dan terkait juga kepada usaha seniman dan 

kemauan masyarakat untuk menggunakan dan me~varisinya. Faktor-faktor tersebut yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan daripada sebuah pewarisan tari tradisi di berbagai daerah di 

Indonesia. 

Perkembangan tari Rantak Kudo masa kini di nagari Lurnpo agak kurang berkembang, 

tari Rantak Kudo tidak lagi melekat dengan berbagai kehadiran acara adat dan sosial yang 

telah mentradisi selama ini oleh masyarakat nagari Lumpo. Akan tetapi kehadiran tari Rantak 

Kudo bersifat insidentil saja, maksudnya aktivitasnya tidak tergantung lagi kepada kegiatan 

tradisi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat nagari Lumpo. 

Pewarisan juga dapat dilakukan dengan c:ua mempertontonkan dan memperkenalkan 

Kadang-kadang tari Rantak Kudo ditarnpilkan seiring dengan acara adat dan sosial, seperti 

acara baralek, namun ada juga yang dipertunjukan di luar acara tersebut seperti HUT RI dan 

kalau ada tamu pemerintahan di kenagarian ataupum di kecarnatan. 

Pada pemerintahan nagari masa lalu tari Rantak Kudo lebih banyak digunakan oleh 

masyarakat secara kelompok atau kaum-kaum yang terdapat di nagari Lumpo, namun masa 
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kini kehadiran tari Rantak Kudo digunakan oleh orang-perorang secara pribadi, dan organisasi 

sosial maupun kaum-kawn yang ada di nagari Lumpo tanpa memandang acara adat yang 

biasa selama ini. Artinya kehadiran tari Ranlak Kudo tidak perlu harus menunggu 

diadakannya pesta perkawinan, batagak gala, alek nagari, maulid nabi dan mambuka kapalo 

banda serta manuai padi. Tetapi kapanpun tari Rantak Kudo dapat disaksikan dan dinikrnati 

oleh masyarakat nagari Lumpo, jika ada permintaan dari orang per-orang atau organisasi 

sosial, maupun organisasi budaya dan para peneliti kebudayaan dan pariwisata. 

Sampai saat ini banyak masyarakat secara pribadi mengundang sanggar atau group tari 

Rantak Kudo untuk tampil di rumah mereka. Terlcadang untuk memeriahkan kelahiran anak, 

mendoa sunatan anak mereka, sampai pada syukwan kenaikan pangkat jabatan dan syukuran 

panen dan acara keluarga lainnya. 

Secara berkelompok masyarakat menggunakan tari Rantak Kudo untuk hiburan rakyat 

seperti menyambut tahun baru, hari raya dan HUT Republik Indonesia serta untuk acara-acara 

perayaan hari-hari besar lainnya. Selain itu juga tari Rantak Kudo diadakan untuk acara-acara 

yang berhubungan dengan acara pemerintahan seperti peresmian dan penyarnbutan tamu. 

4. Pewarisan Melalui Pewarisan Terbuka Secara Umum 

Pewarisan ini tidak dirnasukkan kedalan kesamaan etnis terbuka maupun tertutup 

melainkan secara umwn, jadi pewarisan ini dapat dilakukan dengan segala cara. Sebagai 

contoh Tari Rantak Kudo telah pula menjadi sarana hiburan bagi para wisatawan yang datang 

berkunjung ke darah pesisir selatan.dengan demikian tari rantak kudo akan dikenal lebih luas 

ke manca negara. 

Tapi secara bentuk tari rantak Kudo tidak terlalu berkembang dari pola tradisional ke 

pola bentuk baru yang lebih mengikuti kepada selera masyarakat. Karena tari rantak Kudo 

yang terdapat di nagari Lurnpo tidak ada mengadopsi unsurunsur koreografi yang baru, seperti 

pengembangan ruang, motif gerak, kostum dan musik. Meskipun penarinya telah 



menggunakan tata rias, namun tata rias seadanya. Menurut Hasna, masalah kostum dan tata 

rias adalah masalah fasilitas yang tidak mereka mliki. Artinya untuk kosturn dan tata rias 

mereka masih kekurangan dana untuk itu. Sedangkan masalah pengembangan tari rantak 

Kudo dari segi bentuknya, karena selama ini tidak ada pembinaan dari pemerintah melalui 

Dinas terkait ataupun melalui organisai sosial budaya dan pariwisata, sebab itu tarian yang 

mereka tampilkan belum sanggup memenuhi selera masyarakat masa kini. 

J. PERSONAL PENELITIAN 

1. Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Susmiarti. S.S.T., M.Pd 

b. GoVPangkat/NIP : IIIC/Penata/l9621111.199212.2001 

c. Jabatan Fungsional : Lektor 

d. FakultasIJurusan : FBSISendratasik 

e. Bidang Keahlian : Seni TariKoreografi 

f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang 

2. Pembimbing Peneliti 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Indrayuda, S.Pd., M.Pd 

b. Gol/Pangkat/NIP : IV a/Pembina/196406 17.199601.100 1 

c .  Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 

d. FakultasIJurusan : FBSISendrtttasik 

e. Bidang Keahlian : Koreografi dan Sosiologi Antopologi Tari 

f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang 

3. Anggota Peneliti 

a. Nama Lengkap 

b. NIM 

: Winda Arizona 

: 12466 
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c. Jenis kelemin 

d. Status 

e. Fakultas/Jurusan 

f. Bidang keahlian 

g. Perguruan Tinggi 

: Perempuan 

: Mahasiswa 

: FBS / Sendratasik 

: Seni Tari 

: Universitas Negeri Padang 

K. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Tari Rantak Kudo merupakan tari tradisional masyarakt nagari Lumpo, sebaga-tari 

tradisional tari Rantak Kudo juga merupakan warisan budaya dan identitas budaya masyarakat 

Lumpo. Tari Rantak Kudo telah ada semenjak abad ke 17 di nagari Lumpo, kehadiran tari ini 

hampir bersamaan dengan hijrahnya nenek moyang orang Lumpo dari kawasan Kabupaten 

Solok sekarang, yaitu sekitar Cupak dan Koto Anau. 

Tari Rantak Kudo tercipta berdasarkan konvensi masyarakat nagari Lumpo yang pada 

awalnya terinspirasi oleh pergelutan dua ekor Kuda. Dari rangsangan kinetetis tersebut 

diciptakan tari Rantak Kudo, geraknya bersumber dari gerak pencak silat dan imitatif dari 

peristiwa pergelutan dua ekor kuda tersebut. 

Pewarisan tari tradisional dapat dilakuk-an dalam berbanyak cara yaitu dengan 

pewarisan tertutup melalui kekerabatan yaitu hanya dengan keluarga nya saja tidak dari luar, 

pewarisan terbuka melalui perguruan atau sasaran yaitu dapat dilakukan dengan mengikuti 

atau mendirikan sanggar tari tradisional terutama rantak kudo atau dengan pembelajaran 

pendidikan, pewarisan terbuka dalarn konteks kesamaan etnik tempat tinggal lalu pewarisan 

terbuka secara umum. 

2. Saran 

Diharapkan melalui makalah ini dapat membuka pikiran dan perhatian dari 

masyarakat nagari Lumpo khususnya dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan urnurnnya 
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dan juga kepada mahasiswa, agar tanggap dan responsif terhadap problematika pewarisan tari 

Rantak Kudo saat ini. Karena tan Rantak Kudo hanya tidak lebih dari sebuah seni yang 

terisolasi dari kehidupan masyarakat nagari Lumpo.Kepada masyarakat akademik dan 

seniman lainnya maupun para peneliti budaya, untuk terus mengembangakan kajiannya dan 

kreativitasnya yang bersumber kepada tari tradisioanal Rantak Kudo. Sehingga secara tidak 

langsung akan memposisikan tari Rantak Kudo dalam objek kajian yang sangat penting, 

sehingga ia perlu dijaga kelstariannya. Untuk ha1 itu perlu kiranya kalangan sanggar-sanggar 

di luar nagari Lumpo untuk mempelajarinya, maupun juga institusi formal seperti IS1 Padang 

Panjang dan Sendratasik UNP mendokumentasikan serta mengembangkannya Meskipun 

masih ada berjalan pewarisan, namun ha1 itu terjadi dalam lingkup terbatas, oleh sebab itu 

pemerintah nagari Lumpo dan unsur elit adat agar cepat tanggap untuk menyelarnatkan 

eksistensi tari Rantak Kudo, agar terus turnbuh dan hidup secara berkesinambungan. 
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