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ABSTRAK

Galombang Ragak dipertunjukan dalam bentuk dua araholeh dua kelompok penari.

Penarinya terdiri dari 4 orang dari pihak tuan rumah dan 4 orang dari pihak tamu. Kedua
kelompok melakukan gerak secara berlawanan dan beradu keku8tan. Di akhir penunjukan
terdapat adegan perkelahian dengan adanya kelompok penyerang dan penangkis yang
menggunakan pisau. Dulu dua kelompok tersebut berada dalam sistem matrilineal yang siap untuk
berlawanan. Pertunjukan dua arah menunjukkan semangat yang linggi dalam membela
kampung,sesuai dengan kondisi masa pra kemerdekaan. Selain itu fungsi tarian itu sebagai alat
legitimasi bagi kebesaran seorang Penghulu.Namun sekarang lebih kepada pertunjukan yang
mengutamakan keindahan tanpa mencederai lawan. Walaupun masih taap menggambarkan suatu
kebesararl namun telah mengalami pergesenn kepada kebesaran pemimpin s.ratu daerah. Dalam
hal ini mereka akan mengartikan bahwa tamu itu adalah seorang raja, yang datarg raja meMnti
raja dengan segala simbol kebesarannya.

trq *a* Grlonbrag Rrgtl Mrlcwakrn Poghulu, Adu l(d.urtrn

ABSTRACT

Galombang Ragak performed in both directionsby two groups of dancers.Dancers consists of 4
people from the host and the gue.* of 4 people.Both groups did the opposite of motion and
sr€ngth io compac.At thc end ofthe show there is a figlt scere with the group of attackers and
repellent that us€s I knife.The first tpo groups are in a matrilineal system rhat is ready to be the
opposite.Performing twoway showed high spirit in delixding the vilage" in accordance with the
conditions of the pre-independence period.In additio4 tbe function of ttre daoce as a mea(r of
legitimacy to the greatness of a, Penghlu.Brst now the priodty is to show the acstbetic without
injuring the opponent.Although it still represents a greatness, but has shifted to the greatness of a

regional leader.In this case they will interpra that the guest is a king a king among kings who
came with all the symbols ofgreatnes

Key word: Galortaag Rogah Molewa*an Penghdu, Aiht K*taan
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A. Pendahuluan

Jika dianalisis secara historis, bahawa masyarakat kota Padang pada

mulanya tidak memiliki kesenian Minangkabau fadisional, seperti yang bergaya

pencak silat, muzik talernpong dan saluang, termasuk arian Galombang

(wawancara dengan Musra Dahrizal: 2008, baca Mulyadi KS, 1994, Rizaldi,

|999).Kesenian yang berkembang di kota Padang pada dahulunya dipengaruhi

oleh Barat dan Portugis. Hal ini disebabkan bahwa Padang hanya perkampungan

nelayan sebagai tempat singgah kapal yang datang dari luar. Namun setelah

berlakunya PP nomor 17 tahun 1980 maka kota Padang menjadi kota

administrasi. Seiring itu sejak 21 Maret 1980 terjadilah perluasan kota Padang.

Koto Tangah yang sebelumnya berada di wilayah kabupaten Padang Pariaman,

masuk ke dalam kota Padang dengan pusat kecamatan terletak di Lubuk Buaya

(Padang Kota Tercinta, 1990: 3).

Koto Tangah dan Pauh sebagai kampung yang bertetangga dengan

Padang pada abad ke -20 sering membela Padang. Masyarakatnya terpatri dalam

sejarah pendirian kota Padang. Bahkan dengan gagah berani melawan monopoli

VOC di kota Padang. Sehingga saar itu kota Padang telah beftasil medadi pusat

perdagangn emas, teh kopi dan rempah-rempab, serta ekspor batu bara dan

semen mulai dilakukan di pelabuhan Teluk Bayur (Padang Kota Tercinta,

190:3). Perlu disadari sejak abad ke 16, masyarakat Koto Tangah dan Pauh

paling benci pada Aceh yang telah menguasai perdagngan di daerah pesisir

termasuk kota Padang. Maka pada masa inilah mereka berjuang mati-matian

mempertahankan Padang dan mengusir orang Aceh- Pergolakan dan perjuangan

yang tedadi bukan dengan perang hrsenjata seperti sekarang namun dengan

bambu runcing dan dengan silat yang tangguh mampu mengalahkanmusuh

(Amran, 1988: 152-155, Padang Kota Tercinta" 1990:6). Tulisan ini hannya

membahas Tari Galombang "Ragak" Sebagai simbol adu kekuatan bagi Penghulu.
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B. Terminologi Galombang

(l) Pengertian Galombang

Galombang hampir dimiliki oleh setiap nagari di Minangkabau. Ditarikan

oleh puluhan lelaki (8-12 penari) dalam bentuk dua baris berbanjar ke belakang

dan dipersembahkan untuk menyambut tamu yang dihormati. Upacara-upacara

yang selalu menggmakan tarian ini pada masa dahulu adalah upacara malewakan

atau penobatan penghulu,upacara babako,menyanbut marapulai di rumah anak

daro pada upacara perkahwinan. Selain itu tari galombang juga untuk menyambut

tetamu yang dihormati pada pesta alek nagari dan perasrnian sasaran. pada suafu

ketika dahulu sasaran hampir sama dengan perasmian sebuah sekolah baru, kerana

pembelajaran silat merupakan elemen penting bagi anak lelaki di Minangkabau.

Oleh sebab itu pada awal perkembangan Galombang tidak menggunakan istilah

tari. Untuk menunjukkan persembahan disebfibagalombang, artirrya di sanaada

orang p€rtunjt,kan galombang". Nasir Datuk Rajo Putih menjelaskan bahawa

Galombang diartikan alunan air laut (wawancara 4 April 2010). Galombang juga

merupakan kreativiti dalam kumpulan silat dengan menggunakan tempo, ruang,

dan tenaga (wawancara dengan Musra Dahrizal, l0 Juni 2010).

Gerak Galombang yang lebih banyak menyongsong seperti ombak yang

bergulung-gulung menuju paqtai. Dalam peristiwa penyambutan tetamu yang

dihonnati, bahwa tetamu yurg datang disambut secara bergelombang atau

beruntran dengan teratur sampai menuju ke ternpat Hal dernikian juga

seumpama sshnh sampan atau sekoci yang dibawa gelombang ke pantai dengan

sukacitanya. Pepatah adaf mengatakan "samo naiek jo galombang, samo turun jo
sipocgng". Maknnya" tamu-tamu yang datang itu sederajat dengan orang-orang

yang menanti. Kesamaaan derajat ini dibuktikan bahwa di dalam kehidupan ibarat

menempuh gelombang, ada naik turunnya. Naiknya seperti pergerakan gelombang

di laut yang kelihatan indalL turunya seperti sipocong iaitu buih yang terlihat

sesudah ombak rlen menghempas ke pantai hilang ditelan pasir (MID Jamal,

1982:21).
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Musra Dahrizal pula menjelaskan bahawa tari Galombang sebagi tari

tradisional yang berfungsi sebagai tari upacara tergolong kepada tari adat, yang

bertujuan untuk menyongsong tetamu yang dihormati. lstilah Galombang juga

terdapat dalam kesenian randai, di mana penari yang berada dalam bulatan dengan

melakukan pergerakan silat sambil menyebut hepta, hepti, yang secara serempak

menepuk seluar. Pergerakan galombang dalam randai selalu dilakukan sebelum

melakukan penyerangan dan penangkisan. Pergerakan galombang dalam randai

dalam bentuk silat yang diolah dengan menggunakan tempo, ruan& dan tenaga.

Bentuk kreativiti tersebut menghasilkan pergerakan cepat, lambat, besar, kecil,

tinggi, rendah, kuat, iema[ dan sebagainya. Sehingga hasil pengembangan gerak-

gerak pencak silat dengan mempergunakan unsur-unsur gerak tersebut melahirkan

gerakan-gerakan dinamis, elatis dan tidak mustahil juga terlihat sebagai alunan

gelombang di laut. Dengan demikian kedua pendapat oleh seniman tradisional itu

dapat diterima bahawa:

Galombang yang dikatakan meniru gerah alunan gelombang di laut
tersebut, merupakan hasil daripada kreativiti pergerakan silat dimana
ketika penari sercmpak bergerak dalam aras finggi, kemudian serempak
pula bergerak dalam aras rendah secara bersama, maka terlihat seperti
gelombang di lautan (Wauranoara dengan Musra Datrizal dan Nasir Datuk
puti[ Juni 2010).

ftngan demikian kedua pendapat seniman tradisional bahawa galombang

5slegai d,men air di laut dan galombang sebagai variasi gerak silat sama-sana

mempunyai kebenaran dan layak untuk dihrkuhkan sebagai temdnologi tari

Galombang.

' Terdagat dua jenis uri Galombang tradisional, yang pertama dalam bentuk

satu arah adalah Galombang lvlanyongsongdan Galombang Baradu. Namrm pada

nrlisan ini hanya membahas Galombang baradu yaitu dari dua aratr saja, yang

terdapat di Koto Tangah Kota Padang, yang dikenal dengan Galombang Ragak.

Galombang dua arah atau Manyongsong yang terdiri dua kurrpulan yang saling

berlawanan. Satu daripada pihak tuan rumah sipenanti tetamu dan kumpulan

tetamu juga menarikan tarian galombang daripada penari yang mereka bawa. Tari

ISSN:2443-1443

Page 509



SEM:NAR NASiONAL
FORUM ASOS:ASi PROD:PEND:DiKAN

SENI DRAMA■AR:DAN MuSiK!NDONESiA(AP2SEN:)KE‐ l‖

UNlMED,23 APR:L2015

Galombang dalam bentuk dua arah ini pada era sebelum kemerdekaan adalah tari

galombang yang dimitiki oleh setiap nagari. Tetamu yang datang adalah

mempunyai status sosial dan identitas yang sama dengan tuan rumah. Biasanya,

dalam perayaan adat yang dilangsungkan secara besar-besaran, berlaku bag guru

silat dan penghulu. Guru silat atau Penghulu yang diundang,akan datang dengan

pesilat dari sasarannya, yang nantinya apabila sampai di pintu gerbang tempat

upacara mereka akan menarikan galombang dengan melawan tarian galombang

tuan rumah. Pihak yang menanti pula menyambut mereka dengan tari

Galombang.Kedua tari Galombang tersebut tampil dari dua sudut yang

berlawanan, dengan jarak sekitar sepuluh meter, wal,.tu melakukan tarian mereka

saling maju (saling menyongsong) akhimya kedua kumpulan saling berdekatan

dan bersilatur rahmi. Di sini pihali tuan rumah akan menyerahkan carano yang

berisi sirih dan segala peralatannya diletakkan ke tengah sebagai simbol

kedamaian dan keakaban kepada pihak yang tiba. perkara ini berlaku sesuai

dengan bunyi pepatah Minangkabau: "kok tibo alek basongsong, kak pulang alah

balapeh"etinya jika tamu tiba akan disonsong jika pulang akan dilepas dengan

hati suci. Tari Galombang dua arah ini juga terdapat di Tanjung Ampalu dan di
Pariaman disebut Galombang Lu Ambek (Harrati, 1999, Zulkifli, 2003, Navis,

I 986, Soedarsono, 2003).

(2) Pengertian Ragak

Ragak bisa berarti helakukan sebuah gerakan yang memperlihatkan lagak yalai
memamerkan gaya di depan orang banyak, juga boleh pula berarti semacam ciri
khas seseorang dalam memperlihatkan kehadirannya dan diminta diakui secara

terbukaEmral Jamal (wawancara 6 April 2008) seorang guru silat mengatakan

ragak adalah upaya seseomnp.emperlihatkan kekuatannya dengan melakukan

secara fisik berupa gertakan sebelum orang lain meremehkannya. Musra Dahrizal

(wawancara, 8 April 2008) menyebut pula bahawa ragak ialah sebuah tindakan

atau gerakan-gerakan langkah silat yang sebenamya khusus pada sebuah acara

sebelum "siriah dicabiak", sebagai pelerai. Hal ini dikenal dengan sebutan

"maurak langkai ", memperlihatkan kAerampilan.

ISSN:2443‐1443

Page 510



SEMINAR NASiONAL
FORUM ASOSIAS:PROD:PEND:D:KAN

SEN:DRAMA TAR:DAN MuS:K:NDONES:A〈 A,2SEN:)KE‐ ‖:

UN:MED,23 APRIL 2015

Oleh karena pertunj ukan ragak ini melekat pada Tari Galombang Koto

Tangah, yang sekaligus merupakan ciri khas atau model yang dipakai di Koto

Tangah, maka pertunjukan ragak bisa berarti merupakan sebuah peringatan bagi

mereka yang bermaksud jahat terhadap kampung tersebut. Pendapat ini

dinyatakan oleh Nasir (wawancara, 5 April 2008) bahwa persembahan ragak ini

muncul di dalam Tari Galombang, semenjak nagari Koto Tangah dihuni oleh

Penghulu Nan Sapuluah, Sambilan Tapian dan Tigo Jurai, penghulu tersebut

sudah terbentuk semenjak terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto

Tangah melawan monopoli VOC pada 7 Agustus 1669 (Rusli Amran, 1988: 176).

Dengan demikian, maka pertunjukan ragak menjadi penting di dalam Tari

Galombang yakni sebagai upaya melindungi kampung dari serangan yang datang

dari luar. Sebagai sebuah pertunjukan, bagian dari ragak ini memakai property

dari kayu dan senjata tajam dari besiflogam. Namun gerakan-gerakawrya ymg

bersumber dari gerakan silat diperhalus sehingga ia menjadi sebuah gerakan

pencak yang diseragamkan. Sehingga pada raCak bisa tampil tiga atau empat

pasang penari.

C. Tari Gelombang Regak Dalam Upacara Malewakan Penghulu di Koto
Tangeh

Tari Galombang Koto Tangah sangat berperanan dalam upacara

malewakan penghutu (ketua adat bergelar Datuk). Upacara malewakan atau

menobatkan Effendi Pilo Datr* Ivlarajo SIl yang berlangsung di Kampung

Jambak Kelurahan Batipuh Kecamatan Koto Tangah rrlda 22 Maret 2008

diramaikan dengan pelbagai upacara-upacara adat iaitu: penyembelihan kerbau,

memajang bahagian tertentu dari kerbau yang disembelih pada tempat yang

tinggi, memajang beduk, bedil (badia balansa), gong tombak, payung kuning

*u.r, k""."ruo, merawal, ceran4 dan kain selendang. Semua alat atau benda ini

dipajang di halaman depan rumah t€mpat peny€lenggaftun helat. Soedarsono

menjelaskan bahwa benda-benda pusaka di keraton Yogyakarta' amat erat

hubungannya dengan upacara kerajaan. Benda-benda yang dimaksud antara lain

ialah : instrumen-instrumen musik terutama terbuat dari perunggu, tombak-
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tombak, payung kuning berwama keemasan, dan sebagainya. Benda_benda

pusaka tersebut diharapnya bisa memperkuat keabsahan kedudukan raja
(Soedarsono, I 990 :7 0-7 4).

Sehubungan dengan diangkatnya seseorang jadi penghulu barq biasanya

semua ahli keluarga serta besan dari keluarga penghulu yang sedang dilantik akan

menghadiri upacara malewakan penghulu itu. Untuk menghadiri helat tersebut

mereka lazimnya membawa makanan berupa kue-kue dan lauk_pauk yang

diletakkan dalam piring. Piring-piring itu disusrm di atas sebuah dutang sehingga

menjadi tinggi yang dikenal denganjamba. Jamba akan dibawa masing_masing ke
rumah penghulu (rumah ibu penghulu) dengan cara menjujung di atas kepala dan
mereka be{alan secara berbaris bersama-sama ke rumah tempat berlangsungnya

upacara. Setiba para famili dan ipar-besan tersebut di rumah penghulu tempat

upacara berlangsung, maka pihak tuan rumah biasanya menyambut kedatangan

mereka dan jamba dibawa ke dalam rumah.

Suasana di rumah Datuk Effendi pilo Datuk Marajo sangat meriatl
bunyiaa muzik talempong dan tari piring tradisional seraru dimairkan di depan

rumah. Para penari yang terdiri daripada anak-anak muda di sekitar kampung
Jambak itu menarikan tari piring secara bergantian. Mereka sebanyak 24 orary
dibahagi kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan sebanyak g orang akan menarikan
tari piring secara bergantian dengan iringin muzik talempong yang tak putus_

putus. Penari-penari tersebut terhimpun dalam perk,mpulan pencak silat yang

terorganisasi dal"'n Persatuan pencak Silat Sepakat Ikua Koto. persatuan pencak

silat tersebut merupakan satu-satunya persatuan silat yang masih aktif di Koto
Tangah. Terdapat tiga generasi yang masih aktif dalam persatuan pencak silat
Sepakat. Generasi p€rtama adalah para guru yang terdiri dari niniek mamak yang

mempunyai keahlian dalam ilmu secara lahir dan batin secara lahir para guru

silat tersebut telah menguasai sila.t dengan menggmakan senjata Secara batin
mereka sudah menguasai ilmu silat yang tinggi dalam istilah Minangkabau

diseblot tau jo garak jo garif. Maksudnya bagi orang yang mempunyai niat jahat
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juga dipanggil tuo silek. Bahkan tao si/et sering melakukan perang batin dengan

guru silat yang lain. Tanpa senjata mereka boleh mematikan lawan' dalam silat

yang disebut dengan putuih ma'ri/at' Generasi kedua dalam persatuan tersebut

adalah guru-guru tari tradisional, yang dalam upacara tersebut ikut serta sebagai

penari Galombang. Generasi ketiga adalah masih berusia remaj4 mereka juga

turut terlibat menari piring dalam upacara ini'

Para penghulu telah berkumpul di rumah Datuk Effendi Pilo Datuk

Marajo, tari Galombang yang mempunyai elemen-elemen utama iaitu: pemain

galombang, musik iringan, janang (enang), pemegang tempat sirih atau ca(ano'

pemegang marawa, tamu, dan tuan rumah (penanti tamu)' Persembahan ini

merupakan persembahan budaya masyarakat Koto Tangah yang dipersembahkan

oleh sekumpulan lelaki yang terampil bersilat Meskipun upacara yang

berlangsung adalah upacara yang sangatagung' namun Galombang tidak

dipersembahkan kepada Penghulu Datuk Marajo' namun dipersembahkan untuk

menyambut tetamu terhormat iaitu Wali Kota Padang atau Datuk Bandar' Fauzi

Bahar sebagai Datuk Bandar (Wali Kota)adalah seorang putera daerah koro

Tangah.

Tari Galombang dimulai, kumpulan pertama adalah 4 orang penari sebagai

mewakili tuan rumah yang disebtrt detgan sipangka' Kumpulan kedua juga 4

orang penari yang disebut detgan non datang' Kedrtn kumpulan ini sama-sama

dari anak sasian dari Persatuan Pencak Silat Sepakat' Galombang tuan rumah

berperanan sebagai penami, disebut kumpulan penangkis' Galombang kedua

adalahgalombang tamu yang berperan sebagi penyerang (wawancara dengan

Nasir). Kedua kumpulan tersebutmempersembah-kan Galombang dalam waktu

yang bersamaan secara berlawanan' SewaktrLr persembahan ini akan dimulai'

masing-masing kumpulan galombang berjarak kira-kira sepuluh meter'

Persembahan itu bertempat di jalan sekitar lokasi upacara' Semua penari memakai

baju hitam dengan seluar glembong dilengkapi dengan destar' Galombang tuan

rumah bersiapsiap di depan rumah dengan membelakangi pintu ge6ang'
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Sedangkan Galornbang nan datang sebagai pengiring dan pengantar tetamu,
menghadap ke arah galombang tuan rumah.

Awal persembahan Galombang dimulai dengan muzik pengiring yang
terdiri daripada seperangkat talempong pacik, iaitu talempongsebanyak 5 buah
dan 2 buah gendang serta pupuik sarunai. Dua talempong dengan nada do dan mi
akan dimainkan oleh seorang pemain. Dua talempong dengan nada re dan fa akan
dimainkan oleh seorang pemain. Sedangkan talempong yang bemada sol
dipegang oleh seorang pemain. Selain dari muzik talempong 2 buah gendang
digrmakan untuk pengatur tempo dan gendang yang satu lagi untuk_ peningkah
atau dengan pukulan bervariasi.

Beberapa saat muzik mulai berbunyi, kedua kumpulan pemain Galombang
mulai bersiap. Penari yang datang pertama akan melakukan pergerakan dengan
menghadap kepada tetamu. Mereka bergerak mengikuti gerak komando dengan
menberi kode dengan terialon hepta penari akan bergerak sama_sama maju 3
langkah dengan pergerakan langkah su4 langkah duo, longkah tigo dan langkah
ompek. Tangat memegang kayu yang mereka sebut &ngan sanjato atau senjaa.
Pada kiraan l-3 empat penari akrn melangkah maju seperti pergerakan sila!
kiraan ke empat rangen kiri diunjukkan ke depan dengan kaki kanan ke deFan
dalam posisi hda-kuda Kemudian pada kiman ke lima tangan kanan yang
memegang senjata trrrut diunjuklan ke depan dengan meletal&an di atas - nga

kiri, kemudian pada kiraan ke enam tangan kanan ditarik ke atas sehingga senjata
tinggi di atas namun dalam posisi sejajar atau rebah bukan tegak. Kiraan ke tujuh
dan delapan penari berpusing den membelalcangi tetamu. Seterusnya penari nan
datang akan berada di depan tetamu dan terus membawa tetamu sambil
melakukan pergerakan yang sama dengan frase gerak pertama. Kedua kumpulan
itu memperlihatkan keterampilannya dan sekaligus mencerminkan kekuatan
nagari atau penghulu mereka masing-masing.
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Galnbar l:Penari Galombang Ragak darl arah talnu yaitu Wali Kota Padang

(Dokumen NerosI,2008)

Gambar 2 : Penari Galombang Ragak dari pihak tuan rumah yaitu Penghulu
Effendi Pilo Dahrk Marajo @okumen Nerosti, 2008).

Dalam kondisi yang demikian, secara visual permainan itu tampak seperti

dua laskar yang sedang akan bertempr. Ini ditandai dengan adanya gerak

menyemng dan menangkis. Kelompok masing-masing galombang yang dipimpin

oleh seorang komando itu menggunakan gerak-gerak persilatan, didukung oleh

ekspresi dalam situasi berlawan. Mereka bergerak makin lama makin berdekatan

dan akhimya berjarak dekat. Apabila penari telah bertemu di tengah maka kedua

kumpulan akan melalcukan pergerakan silat bahkan mengguakan pisau, senjata
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yang berupa kayu dilemparkan oleh penari ke pinggir, dan mereka terus

bertarung. Namun pertarungan tersebut hanya berupa suatu persembahan yang

juga mempamerkan kelihaian bersilat semata, bukan silat yang saling membunuh.

Pergerakan menyerang dan menangkis tersebut adalah ciri-ciri daripada masa

penjajahan Menurut informan, sebelum Indonesia dijajah Jepang (1942)

pertunjukan ini betul-betul lebihmenampakkan beradu kekuatan (fisik dan batin).

Luambek yang terkategori ke atas galombang manyongsong dengan ciri khas

pergerakan menyerang dan menangkis itu menurut Soedarsono (2002:317-318)

bahawa sebelum kemerdekaan persembahan Luambek tersebut sangat penting dan

harus dihadirkan pada upacara batagak penglrulq iaitu rrenganlJrratan penghulu

baharu. Upacara iniUpacara Tarian ditutup dengan penyuguhan sekapur sirih

kepada tamu.

Apabila penari telah bertemu di tengah maka kedua kumpulan akan

melahrkan pergerakan silat bahkan menggunakan pisau, senjata yang berupa kayu

dilemparkan oleh penari ke pinggir, dan mereka terus bertarung.

Gambar 3 : Pergerakan perkelahian diakhir dipertunjukan @okumentasi Nerosti,
2008).

Namun pertarungan tersebut hanya berupa suatu persembahan yang juga

mempamerkan kelihaian bersilat semat4 bukan silat yang saling membunuh.
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Pergerakan menyerang dan menangkis tersebut adalah ciri-ciri daripada masa

penjajahan. Menurut informan, sebelum lndonesia dijajah Jepang (1942)

pertunjukan ini betul-betul lebihmenampaklian beradu kekuatan (fisik dan batin).

Luambek yang terkategori ke atas galombang manyongsong deng:an ciri khas

pergerakan menyemng dan menangkis itu menurut Soedarsono (2002:317-318)

bahawa sebelum kemerdekaan persembahan Luambek tersebut sangat penting .lan

harus dihadirkan pada upacara batagak penghulu, iaitu pengangkatan penghulu

baharu. Upacara iniUpacara Tarian ditutup dengan penyuguhan sekapur sirih

kepada tamu. Permainan mereka yang seperti demikian semakin menunjukkan

eksistensi budaya silat di Minangkabau seperti diuraikan Bart Barendregt (1995:

I 13) bahawa:

Silat (martial art) merupakan suatu bagian dari pendidikan tradisional
Minangkabau di Sumatera Barat. Melalui pelajaran silat seorang Minangkabau
Bisa menjadi'anggota masyarakat secara penuh'. Pada satu sisi silat adalah

sebuah gambaran kebudayaan Minangkabau dan di sisi lain adalah jembatan

budaya. Peserta-peserta silat mencerminkan tentang masyarakat, dan hubungan-
hubungan antara milco kosmos, tubuh mereka sendiri, dan malcrokosmos.

…

・

´

Gambar 4 : Penyuguhan sekapur sirih kepada Datuk Bandar dan dengan

didampingr oleh Pengulu Pucuk dari Kanagarian Koto Tangah @okumentasi
Nerosti,2008).
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D. Tari Galombang Sebagai Sinbol Adu Kekuatan

Sehubungan dengan ditampilkannya tari galombang pada upacara
penghulu,terasa masih kuat menghargai kebudayaan lokal, dan ada keinginan
untuk membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat (Kuswarsantyo

dalam Timbul, 2009: ll8). Galombang ragak yang dipersembahkan secara

berlawanan dari dua kelompok sudah lama mengamalkan pembangunan karakter
yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Terdapat dua esensi penting dalam
membangun karakter bangsa yaituesensi kompetitif dan inovatif e{atta Rajasa
dalam htto://www.setneg. eo.id). Esensi kompetitif sangat terekspresi dalam
bentuk persembahan Galombang yang berlawanan. Masing_masing kelompok
dengan penuh semangat mempertahankan kelompoknya. Untuk itu mereka
memiliki sebuah mentaritas d,n watak yang mendorong adanya semangat belajar
yang tinggi. Pembudayaan karalter ini ak"n minat untuk terus
melak'kan pembelajaran dalam memahami sekaligus mengatasi persoalan yang
dihadapi. Dari aspek inovati{ menurut guru silat yang mengajar tari Galombang
(wawancara dengan Nasir, 2009) bahwa dan bertahannya tari
t€rsebut hingga sekarang.adarah karena adanya pembahaman pada orahan gerak,
pemadatan wakha keseragaman gerak unfuk kebersamaan Tadan tersebut
merupakan simbol status sosial bagi penghulu meskipun citra keunikan kesenian
nagari itu telah mengabur- Karena yang disambut dengan tari Galombang bukan
penghulu tetapi Wali Kota.

Walau bagaimana pun masyarakat Koto Tangah sebagai pendukung

Galombang yang lahir dari sasaran itu telah berhasil meftrnamkan sikap rasa

tanggung jawab untuk melestarikanapa yang ditanamkan s€cara tunm temurun
dari mamak ke kemenakan, sebagai pasak kampung pgar nagari, maka setiap
kampung pada zsman dahulu mempunyai sasaran (Sedyawati, lggl: 72). Sasaran

dengan ka― _ApaЫ a
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sasaran milik kaum itu baik, panghulu beserta kaumnya disegani oleh orang lain.

Inilah sebabnya mengapa pada zzrnan dulu di Minangkabau sefiap laki-laki harus

menguasai silat dan pencak(Edi Sedyawati, l98l:68-?4).Oleh itu pada masa ini

kegiatan sasaran dan sebagai bukti bahawa silek galombang yang sekarang

dikenal dengan tari Galombang sangat bertembang dengan jayanya. Perkara ini

berbunyi dalam peatah petitih Minangkabau iaitu:

Tagak bakampueng mambalo kampueng. Tagak basuku rnambalo suku Tagak
banagari mambalo nagari. Tagak babangso mambalo bangso. Musueh indak
bulieh dicari, basuo pantang diilak:kan. (Tegak berkampung memelihara
kampung, tegak bersuku (matriclan) memelihara suku. Tegak bernagari
memelihara nagari. Tegak berbangsa membela bangsa. Musuh tidak boleh dicari,
kalau bertemu pantang menghindarinya (Radjab, 1968: 32).

Ungkapan di atas merupakan tujuan pendidikan tradisional di sasaran,

untuk mendidik seseorang menjadi pahlawan atau perwir4 dalam bahasa

Minangkabau diseblt parewa, yang berbudi luhur, menegakkan kebenaran, tidak

sombong, teapi mengetahui harga diri, waspada atau menganali diri dan

mengendalikan dfui, tidak melanggar norna-norma masyarakat di tempat ia

berada (Marterfu, l98l: 183), Istilah parewa, mernpuryai touoasi negativ,

setelah perang Paderi, yang berpengaruh kuat terhadap masyarakat Parewa

semula istilah yang dipakai pernuda-pemuda kesmia dari kalangan adap yang

berpakaian seiba hiam sewaktu terjadi perang saudara akibat pemurnian ajaran-

ajaran Islam oleh kalangan Paderi yang ditendang oleh kalangan Adat dan Istana

Pagaruyung (Mid Jamal, 1986:17, Mulyadi KS, 1994: 226).

Tentang perubahan kegunaan Galombang yang sepatuhya menyambut

penghulq merupakan fenomena ysng terjadi pada seni p€rtunjukan Indonesia

bahawa berkaitan dengan radisi, budaya masyarakat dari waktu ke waktu telah

mengalami perubahan dan pergeseran. Dimensi ruang dan waktu telah mewamai

perkembangan seni pertunjukan yang pada awalnya berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa upacara atau ritual tertentu. Namun di sisi lain seni pertunjukan perlu

bertahan untuk hidup dengan kekuatan yang mandiri demi kelangsungan seni
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pertuttukan tersebut untuk hldup di tengah masyarakat yang semakin komplek

(Kuswarsantyo dalam Timbul:め 0

Toynbce mcnuliskan tentang sebuah″ ιrdllsttt yang ada dalaln peradaban yang

mencakup kemuncultt pemmbtt dan kehancuramya Teod Toynbee ini

senada dcngan hukm siklus A面 nya ada kelahraL pe― buhan,kemati電

kemudian disusul dengan kelttran ll顧 ,dan seteunya Peradaban‐ peradaban

baru yang menggantlkamya m dapat mencapal prestasi melebm peradaban yang

dlganjkannya Lebih ianJut iagl bagl TOynbec,peradaban adalah suatu rattian

壺 lus kehancuran dan pettmbuhan,tetapi semp peradaban baru yang kem面
an

muncul dapat belaJar darl kcsalahan_kesalahan dan mettam kebudayaan dan

temptt lain Dengan demikiaι memungkinkan setlap siklus baru memunculkan

tahap pencapalan yang leblh unggI.Sikap dalam masyarakat yang cenderung

bembah man meLttiLtt bell‐ babaru yang dい n,l dengan inOvasi TOynbec

Juga menyebutkan,pola dasar dalalll teJadnya pembahaman itu sett suatu

ph hけ ょ亜 yang dseb■ “CLuenge and RespO“ "ctantangan dan

tamggapan)Toynbee dalam Chanman dan BoskO■ 1964:143‐ 14つ

Pembahan berlaku kerana respOn masyarakat ke atas pel“

“

i tantangan

dan bml面 yang dtemuI Perkembangan hombang tak terlepas danpada

peran α∝∝
“
″rraryang membam pembaban trsebutidm pememtah atau yang

dlsebut scbagai管
`″
Fa/… 遍tu agen yg membawa pembaLn Soedarsonc,

2003:12)

AdapunciH`i五 Galombang Rapk dapat diШ ttm scbagai be五 kut(1)
Galombang Ragak KotO Tangah yag persembabn tだ 轟 dua k‐e10mpOk yang
saLng berhadapan menⅢⅢ瞳m semangat kebemmaan adu kentan d bau7ah

suatu pimpinanyang ditt adanya satu tuiuat batt dari kumpulan yang datang

mahupun kumpdan sipangka Di antara dua kelompOk trcipta slkap bemusuhan

atau selnacam kOmpetisi yang llmak(sOedarsOno: めJの Bagl yang menang
mengharapkan“ mp sanJuFlgan9 puJlan,dan penghargaan temtama daH

lmmngamya.Menmt Freud seperti dlelaSkan KartOno(1985)bahM/a naお
u
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mendominasi orang lain, ... merupakan koruttitusi bawaan yang biologis... dan

tidak bisa diingkari dan dimusnatrkan". Dalam pandangan ini amat

memungkinkan adanya keinginan seseorang untuk mendominasi atau menjagoi

pihak lain. Apalagi situasi permainan tersebut betul-betul dalam keadaan

berlawan. Lebih jauh lagi ditihat, bahwa gejala yang seperti demikian termasuk ke

dalam gejala perkembangan manusia sebagaimana yang di maksud Jung. Dalam

perkembangan manusia ada berupa kecenderungan batin untuk mewujudkan diri

untuk menjadi diri sendiri atau disebutnya individuasi (Jwg, 2007:26-29).

Kesadaran estetika atau berdasarkan nilai-nilai keindahan itu terlihat pada

beberapa faktor yang secara visual ada dalam pertunjukan galombang tersebul.

Masing-masing kelompok itu berada dalam tatanan tertentu yang siap untuk

berlawan.Secara visual dari keseluruhan pertunjukan itu akan terlihat adanya

unsur-unsur keindahan kesempurnaan atau tanpa cela, proporsi atau

keseimbangan dan kecemerlangan atau kejelasan.Apabila dilihat lebih jauh lagi,

bahwa pertunjukan galombang itu mengakomodasi nilai-nilai keindahan

masyarakat bersangkutan, hal itu tampak dalam aturatr pelaksanaan

permainaonya.

(2) Galombang Sebagai Alat kgitimasi Kebudayaan adalah suatu sistem

norma dan nilai yang terorganisasi, menjadi pegangan bagi masyarakat' maka

keberadaan galombang menepati tsnpat tertentu dalasr satu k€satual sistem

norma dan nilai yang jadi kebrdayaan masyarakat l(616 fangah. Sebagai salah

satu bagian yang berfungi dari satu kesatuan sistem itu ia memberi arti terhadap

bagran yang lain. Bagian lain yang dimaksud adalah sebuah martabat dalam

kaitannya dengan jabatan. Oleh masyarakat Koto Tangah jawatan itu mercka

sebut raja atau penghulu pucuk, dan penghulu saja. Oleh sebab itu Galombang

sebagai alat legitimasi. Adapun erti yang berhubungan dengan norma dan nilai

. yang melekat pada tradisi permairran galombang tersebut dapat kita lihat dalam

beberapa hal berikut ini, yang kesemuanya bermuara pada legitimitas jawatan-

jawatan tersebut.

ISSN:2443‐1443

Page 521



(3) Kedatangan rombongan penghulu yang demikian menggambarkan

suatu kebesaran sebagai pemimpin suatu wilayah tertentu atau nagari atau suatu

suku. Dalam hal ini mereka akan mengartikan bahrva tamu itu adalah seorang

penghulq dengan segala kebesarannya. Kebesaran yang dimaksud ialah paling

tidak terlihat dari pakaian kebesaran, pendampin& dan termasuk prajurit raja atau

penghulu itu sendiri, yaitu para pemain Galombang.Pada sisi lain sesungguhnya

permainan galombang itu sendiri terlihat sebagai sebuah tanda (sign). Apabila kita

lihat yang ditandai oleh permainan galombang itu adalah mengacu pada suatu

pengertian, yakni "kebesaran". Di sini, kebesaran itu adalah 56!.'ah nilai.

Pengertian yang begini tercipta berdasarkan suatu kesepakatan masyarakat

bersangkutan. Kesepakatan yang dimaksud ialah bahwa masyarakat sepakat

mengartikan, yaitu kalau tamu datang ialah pembesar, maka kedatangannya

disambut dengan permainan galombang. Maka di sini berarti bahwa permainan

galombang itu sendiri merupakan permainan kebesaran yang disesuaikan artinya

dengan kebesaran martabat, yaitu martabat seorang tamu atau penghulu. Dari

kenyataan yang demikiaa maka permainan galombang tersebut pada hakikatnya

sebuah sinbol, yang arti si.mboliknya adalah suatu kebesaran

Raymond dalam (Spradley, 1973: 13-14).

(4) Galombang sebagai kehonnatan sejalan dengan kebesaran yang

rnelekat pada penghulu itu adalah tsta-cara unhrk mewujudkan kebesaran itu

sendiri. Tatacara menghormati juga dapaf diekspresikan melalui visual dar fizikal

termasuk menghonnati pejabat yang datang seperti Walikota Dalam masyarakat

Koto Tangah, penghormatan yang diberikan dalam konteks adat terhadap

penghulu lebih merupatan sebagai tata kelakuan (mores) daripada kebiasaan

(folkways).Dalam hal ini ialah bahwa permainan galombang disepakati oleh

masyarakat Koto Tangah merupakan permainan yang mereka artikan sebagai

suatu kebesaran sebagairffE kebesaran pendr'utu. Dalarn konteks ini, pada

. hakikatnya persembahan tersebut, bagi kedua belah pihak Penghulq baik tamu

maupun tuan rumatU dapat dipandang sebagai simbol kekuatan dan kebesaran

masing-masing. Namun Galombang dua arah juga terlepas dari hakekat silat yang
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merupakan permainan yang menunjukkan eksistensi budaya silat di Minangkabau

seperti diuraikan Bart Barendreg dalam Zanten (1995: I 13) bahawa:

Silat (martial art) merupakan suatu bagiarr dan pendidikan tradisional

vfio*'gtutuu di' Sumatera Barat Melalui pelajaran silat 
- 

seorang

r,,rin*itutuu ntu *"qi"ai 'anggota masyarakat secara penuh'' Pada satu

sisi silat aaalafr seUuaii gambofr" ktbuduyu- Minangkabau dan di sisi

iuin 
"Aufuft 

j"-tut"n tuaiyu f"ttttu-peserta silat mencerminkan kekuatan

masYarakat.

E. KesimPulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan' maka dapat disimpulkan

bahwa Galombang Ragak merupakan simbol kekuatan Penghulu, yang dipahami

sebagai sebuah nilai begitu melekat dan dapat dijadikan legitimasi seorang

penghulu. Melalui pertunjukan galombang itu' tersimbol kekuatan dari suatu

kebesaran yang tidak bisa dianggap remeh oleh kekuatan atau kebesaran pihak

lain. Dan melalui simbol (tanda) intimidasi berupa galombang tersebut' Dalam hal

ini, besar kemungkinan pada waktu dulu persembahan Galombang tersebut' betul-

betul berguna langsung sebapi alat intimidasi terhadap kekuatan lain' Ini

berkaitandalamrangkamenunjukkankekuatandiripenghulu.Tatakelakuanyang

dimaksud adalah gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut

tindakan tertentu dan melarang yang lainsecara normatif apabila tata kelakuan

tersebrt dihnggar, akan berakibat panjang atau akan menimbulkaa beneana bagi

masyarakat bersangkutan. Salah satu dari tata cara atau tata kelakuan untuk

menghormati seorang penghulu itu adalah dengan mempamerkan keterampilan

dalam wujud permainan galombang dengan segala nadisinya' Penghormatan

melalui permainan galombang ini hanya berlaku pada suatu saat saja'Oleh

kerananya, maka antara keh'baan mereka ke ruangan tempat penyelenggarzuul

helat atau upacara yang dimaksud, terdapat jarak waktu' Bagi masyarakat Koto

Tangalr, kehidupan budaya yang'padanya ter'kandung suatu nilai yang mengdung

.arti pengukuhan itu, mereka wujudkan ke dalam bentuk permainan' Permainan itu

berupa galombang yang merupakan tata cara penyambutan tamu p€mbesar'

terutamadalamkonteksadat.Padahakikatnyamenghormatirajaataupenghultt

ISSN:243‐1443

Page 523



SEMiNAR NASiONAL

駆M ttA駅鼎
掃in長柵

僻
器 さEЩ 蓬釧

tersebut berarti juga menghormati wilayah (negara) yang dikrrasai atau
dipimpinnya. Galombang sebagai salam persahabatan. seperti terah dijelaskan di
muka bahwa permainan galombang terdiri dari dua kelompok yaitu galombang
tuan rumah dan galombang tamu. Kedua kelompok yang bermain itu adalah
mewakili secara moral kebesaran martabat masing-masing raja atau penghulu
pihaknya. Kebesaran dimaksud tercermin dari kekuatan yang ditunjukkan oleh
pemain galombang berupa pertunjukan keterampilan yang bersifat adu kekuatan
antara dua pihak yang berlawan. Kemudian, para pemain galombang yang
bermain itu sendiri pada hakikatnya merupakan pencerminan dari peranannya
sebagai pasukan penghul,, seperti apa yang dijelaskan Nasir bahwa apabila tamu
yang datang itu diibaratkan lawan kumpulan silat. Maka pengujian itu dilakukan
dengan cara permainan galombang yang intinya mengandung nilai_nilai
perlawanan, meskipun perlawanan atau pertandingan itu tidak sungguhan seperti
masa lalu.
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