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RINGKASAN
Koreografer Sumatera Barat: Suatu Tinjauan Karya
(Oleh Desfiami dan Fuji Astuti, 2007, g3 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk meliat keberadaan koreografer wanita
Minangkabau, ditinjau dari segi tekaryaann ya. pada dasarnya 

""o.ang 
koreografer

dituntut agar selalu mengembangkan keativitas, yang disertai aengun-ketaya; ide
dan imajinasi sebagai modar utama daram berkarya. Namrur ketika kreativitas itu
lituangkan dalam karya sering mendapat tantangn cultural di tengah masarakat
karena dianggap melanggar norma-normi tradisi budaya MinangkabaulHd demikian
dirasakan oleh para koreografer terdahulu yang sudah digolongi-an senior. sementara
pada saat ini keberadaan koreografer yang digolongk- y*ior relatif terhindar dari
tantangan cultural, sehingga mereka dapat meniti jenjang karimya dengan lancar dan
terakomondasi dengan baik terutama oleh pengamat-pengamat ieni prJGssional. Hal
ini menimbulkan pertanyaan yakni: l) bagaimanakah b"ntuk pola garapan karya tari
yang diciptakan oleh koreografer wanita Minangkabau senior aan yunior paoae
tahun tahunl960-an-1990, dan tahun l99l-sekarang?; 2) apakah tata nilai tradisi
budaya Minangkabau tercermin dalam ujud karya tari yang-diciptakan koreografer
wanita Minangkabau?; 3) tema-tema apa sajakah yarrg ailudit u, acuan seLgai
sumber garapan dalam karya yang diciptakan? pertanyaan ini akan dijawab dengL
memfokuskan perhatian pada enam sosok koreografer wanita Sumatel Barat ying
dianggap produktif dalam berkarya. Keenam koreografer tersebut adalah Huria[
Adam, Gusmiati Suid, Syoffani Bustamam yang digolongkan sebagai koreografer
senior, dan Susastri Lora Vianti, Rasmida, Deslenda yang digolongkan sebagai
koreografer yunior.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa Huriah Adam adalah koreografer yang
produlrif pada tahun emam puluhan, denagn orientasi karyanya berprjak pada tradisi
Minangkabau, dengan tema garapan mengacu pada nilai-nilai kehidupan sosial
masyarakat lvlinangkabau. Ia juga diberi julukan sebagai orang pertama pembuka
jalan tari minang modem. Ia menempatkan akar pencak silat ke dalam [u.yany4
sehingga karyanya kelihatan enerjik dengan perpaduan gaya sasaran sebagai landasan
dasar dalam karyanya. Gusmiati Suid tanpak sebagai penerus Huriah Adam, Ia adalah
seorang koreografer tari minang modern. Tema karyanya berorientasi pada gejolak
dan konflik sosial masyarakat, dan disajikan dalalam bentuk tari kontemporer.
Sementara Syofayani Bustamam tampil sebagai koreografer yang selalu
mempertimbangkan kefeminiman gadis minangkabau. Karya tarinya kelihatan
lembut merupakan perpaduan tradisi minang dengan tradisi metayu. Kedua sumber
ini dikemas dalam tari dengan iringan musik yang sangat harmonis. Kalau Huriah
Adam dan Gusmiati Suid mendapat tantangan culttual di tengah masyarakat, namun
syoyani relatif tidak mendapatkan tantangan dalam mengembangkan karyanya.
Huriah Adam dan Gusmiati Suid tidak henti-hentinya memperjuangkan karimya,
sehingga mereka hijrah ke Jakarta dan disanatah merka mendapat tempat,
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mengungkapkan ruzrng ekspresinya sehingga mereka menjadi koreografer temamabaik untuk tingkat nasionai *uuprn int".iiio"ur.-Nu.un syoftani bertahan untuktinggal di kampung halaman dan 
.ia 

lebih poput". a*g* kemasan karyanya yangdisajikan dalam bentuk monumental.
Sementara Susastri Lora Mfianti, Rasmita, dan Deslenda adalah koreograferwanita Minangkabau yang, digolongkan L"r."g."[, yr-or periode 1990_an. Lorapada jenjang karirinya sudah mend--apa, 

t"n,gri ."L"i"r koreoorafer temama, baikuntuk tingkat lokar maupun Intemasionar. I" J;;b#prya mengangkat konflik dankritik social ke adalam karya.tarinya yang disajikan daram benhrk kont",npo.".lMeskipun tradisi minang tetap a.ijad.rkan sebig;;.;;. grr.puurnya naum ia berhasilmenatanya secara modern. Deslenda hampirlama dengan ior4-ia U"-p"V"-*,rImenata karyanya dengan teknik+eknik ',rri ;;;:* disajikar;;;-b.";;
kontemporer, retapi orientasi karya tari nya masih aig.Lr4u" p"aa ,uri semi modernwalaupun sudah disajikan dalam bentuk 5.r,".f"?".. n*_fu dth k;;.;;;;produlf,if diawal karirnya, n*y ia lehih ,"tiJ aan popufer dengan karya yangbersifat hiburan dengan orientasi pora gu.uprnnfi i"ru"ntur. kreasi Minangkabau. .Gerak tradisi minang adalah, ,n,;"g" ;^*' y-f'aguaiun sebagai sumbergarapannya, kemudian ditata daram_ bentr* tari 

-krii, 
waraupun ada diantarantakaryanya yang disajikan dalam tentuk to"t"rpo.".,-riirnun nuansa hiburannya lebihterasa Hal demikian muncul karena Rasmita -*it i"rtit ut r."rr"i-rr.,i".iy" l"-dominan mempertimbangkan ,nsure-unsur dan nilai trdisi ke aAr_ tr.yr-,lriri.Jika lora sudah dapat dikatakan r"uugui tor"og."i", L**r Internasionar untukkoreografer yunior' sementara Rasmita- a- n"ir."a" adarah sebagai koreograferpemulauntuk koreografer golongkan yunior.

^ . ?up_* disimpulkan bahwa klreografer senior, seperti Huriah Adam danGusmiati Suid dapat mencapai t.g"riilangun"yu 
''d"ng_ 

melewati tantanganculnual' namun koreografer yunior ireniti t*i"iy" iinlgu *"rrjud t*""g."?.
::ilH, 

relatif terbebaskan dari dari rantangan ."p"rti y_g dihadapi koreografer

( Jurusan Tari, Fakultas 
"*,Ti j1s]r:0"" Seni, Universitas negeri padang, Nomorkontrak: 00 I / SP2H/pp/Dp2MfitU2(ff )

Kata Kunci,wanita,kOreOgrafer,katta.
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SUMARY

CHOREOGRAPIIERS OF WEST SUMATRA:
A STUDY OF ARTISTIC WORKS

The aim of the research was to know the existence of Minangkabau woman

choreographers viewed from their artistic works. Specifically, the study answered these

tluee questions: l) What was the style of dances created by senior or junior Minangkau

woman choreographers in the periods of 1960 - 1990 and l99l - up to now?; 2) Are

Minangkabau cultural values reflected in artistic works of the Minangkabau woman

choreogaphers?; and 3) What are the themes of the Minangkabau woman

choreographers' artistic works? The study was focused on six productive choreogra.phers.

They are Hwiah Adam, Gusmiati Suid, and Syoffani Bustamam as senior

choreographers, and Susastri Lora Vianti, Rasmida and Deslenda as jrurior

choreographers. The data were collected through interview and documentary study. The

data were analyzed by adopting the model analysis of traditional and modem dances. The

findings of the research showed that the artistic works of the choreographers stemmed

from Minangkabau cultural values. The themes of their works also reflected

Minaagkabau social life reflected in the dances they crea'ed. For example, Huriah Adam'

a productive choreographer in the 1960th, all her works were based on Minangkabau

cultural values. Syofyani Bustamam, for example, showed the feminism of Minangkabau

women in the dances she created. It can be concluded that senior choreographers like

Gusmiati Said achieved their success through cultural challenges, however, junior

choreographers achieved their success much more relatively easy.

Key word: woman, choreographer, choreography
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PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini,
pbaga Penelitian universitas Negeri Padang benrsaha mendorong dosen untuk melakukan

lelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai

I dana universitT N.eg:ri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja
la dengan lnstansl terkart.t^.,

sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian universitas Negeri padang bekerjasama
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Andalas dengan surat perjanjian kerja Nomor :

Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri padang telah
memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam

.l6lPLllw2007 Tanggal 29 Maret 2007, dengan jtdul Koreograler llanita sumatera
Sualu Tinjauan Kary*

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai
alahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut

mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga
memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian,
untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat nasional.

penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan
mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah
dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama

terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang
dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan

Padang, Oktober 2007
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Pro■ DLHo Anas Yasin,M.A.
NIP。 130365634



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.w.t karena dengan rahman dan ridho-nya
penelitian dengan jurul : Koreografer Wanita Sumatera BLat, Suatu finlauan farya;;
yang dibiayai oleh dana Proyek Jenderal pendidikan Tinggi Depertemen penaiditan
Nasional , Jakarta No. O0I/sP2lypp/Dp2M|llwooo7 dapat terlaksana dengan baik.

Tidak dapat disangkal bahwa selama penelitian dan penulisan liporan ini
berbagai pihak telah memberikan sumbangan yang sangat berarti. Untuk itu 

""apunterima kasih ditujukan pada pimpinan proyek peningkatan penelitian pendidiian
Tinggai Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta yang telah memberi kesempatan
dan kepercyaan ,ntuk meneliti Koreografer wanita sumatera Barat: suatu Tinjauan
Karya. Kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak prof. Dr.-enas
Yasin selaku ketua Unit Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. ucapan terima
kasih kepada nara sumber dan berbagai pihak yang terkait dan yang telah banyak
memberikan bantuan demi kelancaran penelitian ini.

Menyadari sepenuhnya walaupun penelitian ini sudah berupaya untuk
menemukan yang baik, nam,n tidak tertut'rp kmungkinan bahwa masil banyak
ditemukan kekurangan dan kelemahan. untuk itu mohon sumbang r-* du.i
pembaca umumnya dan para koreografer wanita khususnya.

Padang,Novembcr 2007
Pcneliti
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,"**t"rl,,on
A. Latar Belakang Masalah

Koreografer dan karya merupakan suatu mata rantai yang saling tumpang _

tindih, dan berkaitan antara satu dengan yang rain. Artinya koreografer adalah

sebutan bagi seseorang yang bertindak sebagai pencipta tari sementra karya adarah

produk dari sebuah aktivitas yang dihasilkan oleh koreografer. Di sisi lain dapat

dipahami bahwa seseorang tidak akan pemah diberi julukan dengan sebutan sebagai

koreografer jika ia tidak berkarya dan sebaliknya tari tidak akan pernah muncul ke

permukaan jika tidak ada koreografer. Dalam pengertian ruas pengertian koreografer

yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada pelaku kerja yang mengemban

tanggung jawab utama dalam produksi tari mencakup proses penataan atau

penciptaan dan proyeksinya di panggung pertunjukan. Dilihat dari esensi

kreativitasnya maka seorang koreografer adalah juga seniman (arrisr), yakni seorang

profesional yang memproyek.i, 
"u.aryu 

memandang duna (outlook) melalui karya

tari- sebagai seornng seniman, koreografer terbentuk melatui bentukan pengalaman-

pengalaman estetis yang melintas dalam kesadarannya sehingga proses

pengalamannya menjadi suatu wacana yang mengandung dimensi historis. pada

prinsipnya aktivitas sebagai koroegrafer dipandang sebagai ungkapan kreativitas

dapat dilakukan baik bagi wanita maupun laki-laki karena hal demikian menyangkut

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya individual. Namun ridak

tertutup kemungkinan pada etnis tertentu masih ditemukan batasan-batasan sehingga



menjadi kendala bagi seseorang untuk mengungkapkan daya kreativitas yang

dimilikinya. Hal demikian sering dikaitkan dengan tata nilai dan cara memandang

sekelompok orang terhadap kehadiran wanita dan laki-laki dalam dunia kesenian.

Di sisi lain upaya seseorirng dalam meraih prestasinya sebagal koreogtrafer

khususnya koreografer wanita Minangkabau tidak dicapai dengan mulus, hal ini

terungkap dalam penelitan terdahulu (Astuti, 2003 dengan judul penelitian

performansi Wanita dalam Seni pertuniulcan Minangkabau: Suatu Tiniauan Gender)

menyatakan bahwa para wanita Minangkabau yang pada awalnya tidak terlibat

dalam dunia kesenian, namun pada saat ini ia muncul dengan pola tersendiri.

Tampilan-tampilannya dalam menekuni dunia seni pertunjukan sangat ditentukan

oleh persepsinya terhadap dunia kesenian itu sendiri. Misalnya masyarakat

Minangkabau dikenal sebagai penganut sistem kekerabatan meterilineal yang

sekaligus merupakan pola" pranata yang dijadikan sebagai ,:kuran bagi seseorang

dalam bertindak. Pola tersebut sangat berkaitan dengan norma-norma, yang berlaku

dalam adat-istiadat. Di sisi lain ajaran dan norma yang dikonstruksi dari sistem

kekerabatan meterilineal bersentuhan langsung dengan nilai-nilai adat, seperti wanita

harus bertindak menurut alua io patuik (menurut alur dan pantas), tabu bagi wanita

untuk melakukan aktivitas yang merupakan suatu pekerjaan kaum lakilaki misalDya

menekuni dunia seni pertunjukan. Namun pada saat ini atas dasar kesadaran wanita

memahami tatanan nilai yang berlaku ia melibatkan dirinya dalam aktivitas berkenian

, hal ini ditandai dengan munculnya seorang tokoh Huriah Adam sebagai pelopor

koreografer Minangkabau, kemudian disusul oleh Syoffani, Gusmiati sebagai

０
４



koreografer senior, dan sederetan nama lainnya seperti Deslenda, Nora, Herlinda

yang pro-aktif dalam duni seni pertunjukan sebagai koreografer muda.

Senada dengan ungkapan Sal Murgiantc (diskusi ilmiah tanggal 17 Agustus

1997 di Taman Budaya Bandung) mengungkapkan jika dilihat perkembangan tari di

Indonesia, tari Minangkabau dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang

sangat pesat yang sekaligus menjadi fenomena yang luar biasa di tengah masyarakat

Minangkabau itu sendiri. Pemyataan itu memiliki indikasi bahwa pemunculan tari

Minagkabau tidak terlepas dari kiprah koreografer-koreografer muda yang

menunjukan kepeduliannya terhadap seni budaya Minangkabau. Mereka sangat

pontesial untuk mengembangkan dirinya yang diekspresikan melalui karya yang

diciptakan. Seorang penata tari berusaha untuk mengekspresikan pengalamannnya

baik lahiriah maupun batiniah kepada orang lain sebagai pelepasan gejolak

keativitasnya. Namun apa yang telah diupayakan oleh para koreografer masih

mendapat tantangan dan kendala kultural di tengah lingkungan masyarakat

Minangkabau.

Pemyataan di atas jelas merupakan suatu fenomena besar bagi wanita

Minangkabau yang bertindak sebagai koreografer. Dikatakan demikian di sahl sisi

sebagai seorang koreograrafer ia harus memiliki kekayaan imajinasi yang kreatif,

memiliki kemampuan untuk melepaskan aturan-aturan yang dianggap dapat

menghambat kebebasan daya kreatif, berupaya mengungkapkan gejolak sosial yang

marak pada zamarrnya yang kemudian dikemas dalam bentuk karya tari sesuai

dengan perkembangan zaman. Seorang koreografer yang keatif bukan hanya sekedar
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menstranfer daya imajinasi kedalam suatu bentuk gerak tari, akan tetapi lebih dari itu

ia harus memiliki kemampuan dan keberanian unnrk mengekspresikan kebebasan

individu dalam mengembangkan daya seninya. Di sisi lain koreografer wanita

Minangkabau masih saja terpaut dengan tatannan nilai yang berlaku di tengah

masyarakat Minangkabau, hal demikian sudah pasti akan tercermin dalam bentuk

karya yang diciptakan, kama karya seni adalah hasil dari ungkapan imajinasi yang

sangat rentan dengan kepribadian seseorang. Senada dengan ungkapan Astuti,

2003:69) bahwa walaupun wanita Minangkabau saat ini eksis dalam mengeluti dunia

kesenian, namun perilakunya dalam menentukan pilihan yang melibatkan dirinya

dalam dunia kesenian ataupun yang bertindak sebagai koreografer masih saja

mempertimbangkan tatanarrnilai yang berlaku. Mereka hadir dalam aktivitas seni

pertunjukan sesuai dengan persepsinya untuk menafsirkan keberartian dunia

kesenian itu dalam kehidupannya.

Jika disimak pernyataan di atas sangat terkait dengan pola seni pertunjukan

yang berkembang di Sumatera Barat. Hal demikian terlihat bahawa masyarakat

Minangkabau mendukung berbagai genre seni pertunjukan dalam kawasan-kawasan

kesatuan sosial kenagarian. Mekipun bersifal kenagarian namun dunia seni

pertunjukan diidealisasikan sebagai pencerminan falsafah hidup adat bersendi

s-varok, syarak berserrdi kitabullah. Pentingnya aktivitas seni pertunjukan dalam satu

zagari ditunjukkan dari pentingnya galanggang atav sosaran. Galanggang atar

sasaran adalah suatu tempat yang difungsikan untuk pelaksanaan aktivitas anak

nagari, misalnya latihan pencak silat, bagalombang, barandai, dan kegiatan-kegiatan
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lainnya. Sehubungan dengan kepentingan seni pertunjukan pada masing-masing

nagari hingga dikatakan kesenian adalah pamainan anak nagari Qtermainan anak

nagari). Permainan allrak nogari secara teknis diwarnai oleh masing-ma-sing nagari

pendukungnya, misatnya seni perh.rnjukan bercorak darek (darat) dan pasisia

(pesisir). Dalam pandangan sosio-geografis seni pertunjukan cotak darek

merepresentasikan sistem estetis Minangkabau tradisional. Semua pendukung seni

pertunjukan baik musik maupun tari ditampilkan oleh laki-laki. Sementara corak

pesisir lebih dominan memperlihatkan gaya estetis pengaruh dari luar' misalnya

Timur Tengah, Eropa, dan Melayu.(Navis 1982:95). Namun dengan meningkatnya

pertumbuhan ilmu pengetahuan, media informasi mebuat para wanita Minangkabau

ambil bagian melibatkan diri dalam dunia seni pertunjukan baik sebagai penari

maupun sebagai koreografer. Tindakan yang demikian sesuai dengan pertumbuhan

gerakan perempuan di Indonesia Misalnya di Indonesia' gerakan perempuan mulai

tumbuh pada awal abad )O( sejalan dengan terjadinya perubahan masyarakat' Hal

demikian terlihat dengan munculnya sejumlah organisasi perempuan. Misalnya Dewi

Sartika mendirikan sekolah perempuan tahun 1904, kemudian organisasi p€rempuzln

yang pertama bemama Putri Mardika berdiri tahun 1912 di Jakarta' Pada masa

kebangkitan nasional munculnya organisasi kewanitaan sePerti serikat Islam pada

rahun 1918, Wanita Taman Siswa tahun 1922, Persatuan Perkumpulan Isteri

Indonesia @PIf tahun 1932, Isteri Sedar tahun 1932 (Saakia' 1999:89-131)'

Di sisi lain Patricia Madoo Lengermann dan Jill Niebrugge (1996)

berkeyakinan bahwa gerakan wanita di dunia Barat berawal dalam bentuk munculnya



tulisan-tulisan feminis yang dipublikasikan secara luas' Ia mengatakan bahwa

gerakan itu mulai muncul pada tahun 1630-an dan berjalan seret hingga 150 tahun

kemudian.LaluselamaduaabadsemenjaktahunlTS0,tulisan.tulisanmengenai

keperempuanan itu berkembang menjadi suatu upaya kolektif' Upaya kolektif ini

dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan perempuan yang terbentuk secara

organisatoris (Patriaka Madoo, 1996:440).

Jika kita menoleh mundur, maka akan diingatkan pada kebiasaan masa lalu

yang sering menterjemahkan bahwa tradisi itu adalah pewarisan' atau norma-

norma" adat-istiadat, yang perlu dipertahankan' Sikap demikian sering pula

dipertentangkan dengan modem atau perubahan' Bagi penganut yang tunduk pada

nilai-nilai dan konsep tradisi menganggap tradisi itu sesuatu yang agung dan klasik

sertamemilikiaspekspiritualyangtidakbolehdisenhrhkarenadianggapsesuatu

yang kerarnat atau sakral- Sementara paham modemis menafsirkan sesuatu yang

ada dianggap sudah tidak memadai lagi, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan

sosial menghendaki suatu bentuk stuktur, pola, atau sistem yang baru' Maka

timbullah praduga seakan-akan konsep modernisasi menentang konsep tradisi' Hal

ini berlaku baik bagi aktor yang berperan aktif dalam mewujudkan aspirasi

masyarakat, maupun dalam bentuk produk karya seni yang ditampilkan' Pemikiran

bagi penganut paham yang tunduk pada konsep tradisi seperti pernyataan di atas

sangat bertentangan dengan pemahaman para intelektual sosial' Mgon Weiner

(1994:ii) mengutip dari sejumtah para intelektual sosial yang menyatakan demikian'
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... sejumlah sarjana sosial menyatakan bahwa yang dikatakan tradisi adalah

menunjuk pada kepercayaan-kepercayaan dan ketria-san-kebiasaan dari masa

lampau; katau kita mengadakan penafsiran kembali terhadap masa lalu, maka

tradisi kita akan berubah.

Penampakan seperti dikemukakan di atas mulai dirasakan dalam kebudayaan

Minangkabau pada saat ini. Jika pada masa lampau wanita tidak mendapat tempat

untuk berkecimpung dalam dunia seni pertrmjuka4 kini sejumlah koreografer-

koreografer muda lahir dan dikenal luas di tengah masyarakat lokal. Demikian juga

halnya untuk sekolah kejuruan seni baik di tingkat Sekolah Menengah ataupun di

tingkat Perguruan Tinggi khususnya kejuruan seni tari didominasi oleh kaum wanita.

Tampaknya masalah kehadiran wanita dalam dunia seni perhlnjukan

khususnya yang bertindak sebagai koreografer merupakan soal yang bersenhrhan

langsung dengan sistem normatif dan nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia. Di satu

sisi banyak kebudayaan etnis menempatkan laranganJarangan terhadap wanita yang

berdampak pada sempitnya akses wanita berperan dala:n aktivitas seni. Sementara

itu wanita di perkotaan sering diberi stigma sebagai wanita 'usil" 'murahan" atau

objek pemuasan selera laki-laki. Dengan kata lain, jika di desa-desa etnis tertentu

wanita dikekang dalam memasuki dunia seni, di perkotaan kehadiran mereka dalam

dunia seni dianggap sebagai penyimpangan. Namun untuk wanita Minangkabau kini

sudah menampakkan bentuk lain, munculnya reinterpetasdi terhadap nonna-norrna

yang berlaku di tengah lingkungan masyarakat menimbulkan gejolak baru bagi

wanita Minangkabau khusumya dalam dunia seni pe(unjukan sebagai koreografer

yang dimanifestasikan dalam bentuk ujut karya seni (tari), meskipun dengan tidak

―

‥

‥

ｌ

ｌ

ｉ

‥

‥

‥

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｉ

Ｉ

墨



mengabaikan hal-hal yang dianggap fatal dalam t^ta cata kehidupan sebagai makluk

individu yang terintegrasi di tengah masyarakat Minangkabau-

Terkait dengan pernyataan di atas maka pada tulisan ini berupaya untuk

melihat sejauh mana koreografer dapat membawa dan melepaskan tanan nilai adat

yang dianut sehingga tercermin dalam bentuk karya yang diciptakannya. Selain dari

itu pemamhaman seseorang koreografer terhadap norma yang berlaku di lingkungan

setempat yang kemudian dielaborasi dengan pengetahuan dan kekayaan imajinasi

yang dimiliki sekaligus akan terlihat pada piliha-pilihan dan kecenderungan-

kecenderungannya dalam menentukan bentuk dan jenis karya tari yang diciptakan"

B. Bataan dan Rumusan Masalah

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan dua kenyataan kultural tentang

keberadaan wanita dalam dunia seni pertunjukan. Pertama dilihat dari segi tatanan

adat matrilineal, akses wanita di dunia publik tidak dapat terbebas dari sistem nilai

yang didukung bersama oleh masyarakat. Kedua, gejala masyarakat Minangkabau

masa kini tampak memperlihatkan kenyataan baru atas keterlibatan wanita dalam

memasuki dunia seni pertunjukan. Tidak kurang dari sepuluh tahun terakhir

misalnya sanggar-sanggar tari khususnya di kota-kota bermunculan dengan didukung

oleh para wanita. Sebagian besar dari mereka berasal dari desa, tetapi juga sebagian

lainnya berasal dari kota. Dengan kata lain gejala mutakhir ini menunjukkan seolah-

olah ada suatu reinterpretasi terhadap tatanan normatif adat yang sebelumnya sangat

membatasi akses wanita ke dalam dunia seni pertunjukan.
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Kedua kenyataan yang dikemukakan di atas mengandung persoalan pokok'

yakni, mengapa dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal dan menganut

ideologi gender pemingitan atas wanita, tetapi kenyata'n masa sekarang terdapat

gejala yang jelas bahwa sejumlah besar wanita memutuskan pilihannya untuk

melibatkan diri dalam dunia seni pertunjukan. Dalam penelitian ini, diasumsikan

bahwa telah terjadi suatu pemahaman baru terhadap kesamaan dan kesetaraan laki-

laki dan wanita dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau' Perubahan pemahaman

itu berdampak bagi luasnya ruang gerak wanita untuk melibatkan diri ke dalam dunia

seni pertunjukan baik sebagi pelaku seni maupun yang bertindak sebagi koreografer'

Berdasarkanpermasalahandiatasmakapenelitianinidirumuskandalarrr

bentukpertanyaanyangakanditelusurimelaluiduafokuspertanyaansepertiberikut.

a) Bagaimanakah bentuk pola garapan karya tari yang diciptakan oleh para

koreografer wanita Minangkabau pada periode (tahun 60-80an: tahun 80-90; dan

tahun 9l -sekarang)?

b) Apakah tata nilai tradisi budaya Minangkabau tercermin dalam ujud karya tari

yang diciptakan koreografer wanita Miangakabau?

c) Tema-tema apasajakan yang menjadi acuan bagi para koreografer wanita

Minangkabau untuk dijadikan sebagai sumber garapat tari yang diciptakan?'
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.Kajian Penelitian Yang relefan

Terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan terlebih dahulu diupayakan

untuk memukan penelitian-penelitian terdahulu guna mendukung inpirasi dalam

mennetukan topik dan sekaligus membedakan dengan penelitian yang hendak

dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian terdahulu Diantar

peneliti yang terdahulu yang sangat mambantu dalam penulisan ini adalah Desfina

..Gusmiati Suid Korcografer Sumatera Barat di Era Globalisasi Sebuah Biografi",

tulisan ini mengungkapkan perjalannan hidup Gusmiati, hingga ia menjadi sebutan

sebagi koreografer. Dalam tulisan itu juga tergambar suka{uka gusmiati untuk

meraih profesi sebagi koreografer, tetapi kendala itu lebih cenderung turun dari pihak

keluarga. Namun tulisan ini belum mambahas secara mendalam sejauhmana

fenomena-fenomena sosial yang diturunkan dari sistem nilai masyarakat

Minangkabau secara umum tercermin dalam karya para koreografer di sumatera

Barat, dan secara khusus bagaimana para korografer wanita menyikapi persoalan-

persoalan yang datang dari lingkungan sosial hingga mereka tetap eksis sebagai

koreografer.

Erlinda dalam .Tari Minangkabau dalam Dimensi Kultural" (Kontinuitas dan

Perubahan), berupa laporan penelitian 1989, mengetengahkan klasifikasi

pertumbuhan tari di Minangkabau ke dalam tiga gaya. Tari Minangkabau gaya
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sasaran merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sasaran yutg

didukung oleh pemuka adat beserta anggotanya. Sementara tari Minangkabau gaya

surau, tumbuh dan berkembang di lingkungan surau. Tari minangkabau gaya melayu

atau bandar tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial masyarakat perkotaan

sebagai tari hiburan guna kepentingan pergaulan.

Tulisan ini belum membahas pergeseran pendukung tari pada gaya sosaran

maupnn gaya surau dari sudut gender. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa tari gaya

sasaran dan gaya surau hanya didukung oleh kaum laki-laki, tetapi perkembangan

saat ini didominasi oleh wania. Namun tulisan ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan

untuk menelusuri puncak-puncaj perkembangan tari Minangkabau baik ditinjau dari

segi garapn maupun dari segi pendukungnya. Di sisi lain akan ditelusuri siapa

pencipta tari tersebut, apakah karya tari hasil dari ungkapan ekspresi individual atau

hasil dari ungkapan kolektif yang mungkin dapat dijadikan acuan bagi pencipta tari

(koreografer) berikutnya.

Astutidalam " Performansi Wanita dalam Seni Pertunjukan Minangkabau;

Suatu Tinjauan Gender", berupa laporan penelitian 2003, menyatakan bahawa sudah

terjadi pemahaman baru bagi wanita Minangkabau terhadap sistem nilai yang

dinrnmkan dari sistem kekerabatan materilineal, sehingga yang pada sebelumnya

tabu bagi wanita untuk melibatkan diri dalam dunia seni pertunjukan, kini mereka

telah menentukan pilihanya untuk menekuni dunia seni pertunjukan. Kecenderungan

-kecenderungan atas pilihannya yang diujudkan dalam bentuk tindakan{indakan

berklesenian terpola dengan atas dasar pemahamannya terhadap sisitem nilai yang



berlaku. Namun pada tutisan ini belum membahas tindakan{indakan wanita yang

bergerak sebagai koreografer dan dikaitkan dengan karya. Namun tulisan ini sangat

membantu untuk melihat bagaimana profil wanita maningkabu itu bertindak sebagai

pelaku dalam seni pertunj ukan-

B. Kajian Teori

Penelitian ini berupaya untuk melihat dimensi wanita Minangkabau yang

bertindak sebagai koreografer. Pengalam dan penmahamannya terhadap tata nilai

budaya Minangkabau sekaligus akan dapat dilihat melalui karya yang diciptakannya

Dikatakan demikian karya seni ftesenian) adalah salah satu manifestasi budaya

yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya itu sendiri. walaupun tidak tertutup

kemungkinan dalam perujudan hasil budaya (kesenian) akan terjadi pergeseftm-

pegeseran nilai sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga amat memungkinkan

akan terjadinya beragam pol4 dan jenis karya yang diciptakan oleh para koreografer.

Hal demikian tentu saja dapat dipahami, jika masa lalu yang terlibat dalam dunia

kesenian sekaligus yang bertindak sebagai koreografer hanya diperankan oleh laki-

laki, sementara pada masa kini wanita Minangkabau telah ambil bagian pada posisi

tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan tatanan nilai yang tersirat

dalam filosofi adat-istiadat Minangkabau bersifat terbuka hal demikian

diungkapkan dalam filosofi adag" sakali aia gadang sakoli tapian baranjaV'

ungkapan ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai adat itu tidak mati, akan tetapi selalu

hidup dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan zaman'

Sehubungan dengan kesenian yang tumbuh-kembang di Minangkabau Sumatera
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Barat pastilah akan mengalami perobahan dari waktu-ke waktu, dan perubahan itu

sekaligus mewamai sosial budaya masyarakat pendukungnya- Senada dengan

ungkapan Kayam (1981:38-39), menyatakan bahwa masyarakat adalah penyangga

kebudayaan, sernentara kesenian ftarya seni) adalah ungkapan keativitas dari

kebudayaan. untuk memecahkan permasalan yang diungkap dalam tulisan ini akan

digunakan pendekatan teori sosial oleh Maurice Duverger (1985) dan Anya Paterson

Royce (1977) serta teori feminis yang digagas oleh Hubies (1997)'

Seperti dinyatakan di atas untuk melihat perkembangan dan perubahan di

tengah sosial budaya masyarakat Minangkabau digunakan teori sosial yang

diungkapkan oleh Maurice Duverger (1985:356) yang menyatakan bahwa para

generasi tidak akan pemah puas untuk mewarisi pusaka masa lalu yang diterimanya"

sehingga mereka selalu berupaya untuk membuat suatu perkembangan pewarisan

untuk rnenciptakan ciri khas dari kehidupan semasa generasinya' Pengembangan dan

perubahan-perubahan yang dilakukan oleh setiap generasi penenrs sekaligus akan

membedakan ciri hkas dari generasi sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh Anya

peterson Royce (1977:31) ynag menyatakan bahwa "tari, drama, dan Musik adalah

suatu sarana untuk menyampaikan ide-ide menyangkut identitas masyarakatnya.

Dengan demikian akan jelaslah bahwa hasil karya seni dari waktu ke waktu akan

mengalami perobahan sesuai dengan tingkan penghayatan, dan pemahaman seorang

koreografer terhadap tata-nilai sosial masyarakat yang diekspresikan dalam suatu

bentuk karya seni.
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Jika dilihat pertumbuhan dan perkembangan tari di Indonesia, menurut pola

garapannya dapat dibedakan atas dua bagian, yakni tari tradisional dan tari kreasi

baru dan sering juga disebut tari modem (Soedarsono 1978:ll). Tari trdisional

merupakan tari yang mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan selalu

bernrmpu pada pola-pola tradisi dengan bercirikan pola gerak yang sederhana,

muncul secara berulang-ulang, serta memiliki nilai dan aturan-aturan yang tetap'

kaku dan biasanya tari ini merupakan hasil pengungkapan yang sifatnya kolektif- Hal

demikian ditegaskan oleh Sal Mwgianto (1993:4) yang menyatakan bahwa

Seni tradisi bukanlah sesuatu yang mati' sekalipun ia bukan pula

sesuatuyangdenganmudahdapatdibongkarataukitaingkar.Kitasemr.a
adalah bagian dari tradisi , tatrt* seseofturg yang "menolak" tradisi

sekalipun iadar au tidak, mau atau tidak, pada akhimya akan terbawa

mengikuti perkembangan tradisi -

Di dalam tradisi memang ditemui aturan yang ketat dan mengikat'

tetapi ia bukanlah perangkap atau jerat. Seni tradisi tidak berlimpah dengan

inovasi seperti halnya seni Moderru tetapi tidaklah berarti bahwa seni tradisi

tidak memberikan kesempatan pada berkembangDya daya kreasai'

Di sisi lain tari kreasi atau modem yang ditandai dengan waktu kekinian

yang memberikan kebebbasan pada koreografer untuk mengungkapkan ise-ide yang

kemudain diekspresikan yang sifatnya individual. Selain dari itu lain yang marak di

tengah masyarakat pada saat ini di sebut dengan istilah tari kontemporer' Richard

Kraus. dalam buku nya yany berjudul History of The Dance in Art and Education

Englewood cliffs, New Jersey. United States of America: prentice-Hall Inc, (1969'.

137-138). mengatakan mengatakan mengenai konsep tari modem sebagai berikut:

At the outset, many viewed it chiefly as a form of dance which rebelled

against the iot-ii"-, decadence' and stereotyped choreography and

pioductions of clasiscal ballet. They welcomed a form of dance which they

,aw as responding to modem concems' expressing a contemporary viewpoint'

14



and, in essence, being a truly American form rather than imported or foreign.
In rejecting the set vocabulary of movements of the ballet, and the artificialit
of its arbitrarilyimposed tradisional form and themes, modern dance was seen

as being a true conception of the contemporary period-alive as today, and

constantly changing. It was based on natural, expressive, basic movement,

through which the dancer was able to express a broad range of feeling rather

than only the decorative, romantic, or pseudotragic emotions of the clasical

ballet". Periksa juga Desfina seperti yang dikutif dalam tesisnya "Gusmiati
Suid Koreografer Sumatera Barat di Era Globalisasi". Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada, 1999.p. 25-26

Bagi Richard tari modern dikonsepsikan sebagai penolakan terhadap aturan normatif

yang kaku dengan cara memberikan ruang yang lebih luas bagi penari untuk

mengekspresikan penghayatannya terhadap situasi kontemporer. Tari modem

merupakan sebuah bentuk tari yang merespon keadaan modern dan mengekspresikan

pandangan pada masa kekinian. Dipihak lain tari modem merupakan suatu bentuk

yang melawan arus formalitas. Tari modern diekspresikan dengan menghilangkan

aturan-aturan atau kekakuan-kekakuan yang sifatnya mengikat. Adaprm titik berat tari

modem adalah kebebasan individu dalam mengembangkan dar^ mengekspresikan

seninya. Sesuai dengan tari yang digagas oleh koreografer wanita Minangkabu

mungkin saja karakter seperti ini akan ditemukan. untuk itupulalah pendekatan

konsep Richard Kraus menganai tari modem dan Soedrsono tentang konsep tari

tradisi dan kreasi di gunakan guna melihat kategori pola garapan tari yang diciptakan

oleh koreografer wanita Minangkabau yang berkembang marak pada saat ini'

Pemikiran demikian dilandasi bahwa sifat kesenian (tali) yang berkembang di tengah

masyarakat Minangkabau, merupakan hasil permainan rakyat dan untuk rakyat yang

sifatnya sangat terbuka untuk itu sangat memungkinkan untuk terjadinya perubaha-
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perubahan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikuatkan oleh ungkapan Navis

(1994:263) yang menyatakan sebagi berikut:

PermainanrakyatMinangkabausebagaikeseniantradisionalbersifat
terbuka, oleh rakyat untuk rakyat, sesuai dengan sistem masyarakat yang

demokratis yang mendukung falsafah persamaan dan kesamaan natara

manusia. OlLh iebab sifatnya yang terbuka sebagai milik umum, maka

permainan rakyat mudah berubah akibat persenhrhan dengan kebudayaan luar.

i'engertian berubah bisa diartikan sebagai berkembang, memperkay' ata',

memperbanyak.

Disisi lain untuk metihat bagaimana kiprah wanita Minangkabau menyrkapi

karirnya sebagai koreografer yang marak pada saat ini akan dikaji dengan pendekatan

teori fernisis liberal dengan konsep berupaya untuk melakukan perubahan sosial

misalnya kesamaan hukum, kesamaan kesempatan kerja antar jenis kel;amin' dan

menolak suatu kebiasaan yang dianggap sudah menjadi tanggun jawab wanita tidak

dapat dilakukna oleh laki-laki. Hubies, (1997'24). Hal demikian sudah terlihat dari

gerakan wanita minangkabau, kalau pada masa lalu peran koreogmfer hanya diarnbil

alih oleh kaum lakilaki, namun kini para wanita Mianagkabau sudah tampil ke

permuakan dengan mengambil posisi sebagai koreografer yang tidak kalah

pentingnya dengan koreografer lakilaki. Kebebasan berekspresi dan ekualitas yang

bersumber pada rasionalitas sudah dilakukan oleh para koreografer wanita

Miangkabau

Dengan demikian untuk mejelaskan mengapa wanita Minangkabau eksis

pada saat ini sebagai koreografer akan dijelaskan melalui kerangka berpikir serti

berikut ini. Adapun fokus permasalahan yang lebih dicermati adalah keterkaitan
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antara perubahan sosial dengan akses wanita bertindak sebagai koreografer yang

dikatkan dengan karya. Peran sebagai koreografer yang diemban akan dilihat apa

yang melandasi konsep garapan yang dipilh dan ditrraogkan dalam bentuk suatu pola

garapan sehingga terujud sebuh karya, sekalisgus membawa label sebagai

koreografer yang eksis di tengah masyarakat miangkabau Sumatera barat.

C. Kerangka Konseptual

Pada dasamya wnita minangkabau yang bertindak sebagai koreografe merupakan

penampakan suatu perubahan sosial dikalangan masyarakat minangkabau. Jika pada

masa --{n,!sa sebelumnya wanita lebih banyak berkiprah pada posisi domestik, namun

saat sekarang kehadiran wanita dalam dunia publik sudah menjadi kenyataan,

terutama yang bergerak dalam seni perhrnjukan.

Dari waktu demi waktu peluang bagi wanita minangkabau yang bertindak sebagai

koreografer terbuka lebar, sehingga para koreografer wanita memmiliki peluang yang

luas untuk mengekspresikan dirinya melalui karya seninya "tari". Untuk menelusuri

seberapa jauh koreografer wanita minangkabau berkiprah sebabagai koreografer dan

unhrk melihat Kreativitasnya yang dimiliki dapat ditelusuri melalui karyanya

Unhrk melihat perkembangan wanita minangkabau sebagai koreografer akan

ditelusuri konsep berkaryanya perperiodesasi, yakni periode tqhun 1960-1980; l98l-

1990; l99l- sekarang. Pada periode ini akan dilihat konsep berkarya dari masing-

masing koreografer. Adapun konsep berkarya akan ditelusuri melalui pola garaparL

sumber garapan, dan tema-tema yang diangkat dalam karya yang diciptakan.
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Adapun alasan untuk menelusuri karya tersebut merujuk pada periodesasai adalah

mempertimbangkan keberadan koreografer yang tergolong pada koreografer senior

dan yunior. Dengan membilah koreografer menjadi dua golongan senior dan yunior

diasumsikan dapat melihat sekaligus membandingkan lajunya perkembangan

koreografer dalam mengekspresikan dirinyan dalain konsep berkarya.

Masyarakat
Minangkabau

Koreografer Wanita
Minangkabau

Menu ru t_Egrperiqdela.E!
@ Tahun 1960-1980-an

@ Tahun l98l-1990-an
@ Tahun 1991- Sekarang

Proaktif Pada:

@ Sanggar Seni

@ Instansi Akademik

Tema Garapan
@ Nilai.nilai Sosial

Budaya MK?
@ Komplik Sosial

Masy, MK?

Sumber Garapan
@ Gerak Tradisi?
@ Gerak Murni?
@ G€rak MakDawi?

Pola Garaoan:
@Tari Tradisi?
@Tari Kreasi?
@Tari Koniemporer?

KARYA TARI

Kerangka Konseptual

Tatrel l. Kerangka Konseptual
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ruruAN nex uKlrilr PENELTTTAN

A. Tjuan Penelitian

Pada dasamya penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menjelaskan

masalah-masalah yang terakomodasi dalam bentuk pertanyan yang dirumuskan di

atas. Adapun masalah pokok yang hendak ditelusuri adalah, bagaimana masyarakat

umumnya dan koreografer wanita khususnya memahami konsep koreografi di tengah

masyarakat Minangkabaq sekaligus melahirkan ide-ide yang dituangkan

/diekspresikan dalam bentuk karya seni.

Sehubungan dengan hal tersebut akan dilihat bagaimana kiat penata

tarifl<oreografer wanita unnrk menentukan konsep garapan yang hendak diciptakan,

sehingga pola garapan yang dipilitl sumber garapan yang digunakan , dan tema-tema

yang dianggkat dapt berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, sehingga setiap karya yang

diciptakan sesuai dan tetap eksis menuut zamanl:.ya. Kekayaan pengalaman ,

pemahaman terhadap tata nilai yang kemudaian dielaborasi dalam bennrk sebuah

karya seni pertunjukan, sehingga kemampuan kreativitas yang dimiliki menjadikan

meraka eksis sebagai koreografer dalam lingkungan masyarakat di Sumatera Barat.

Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kiat-kiat koreografer

wanita dalam menentukan konsep, menenhrkan pola garapan sehingga karya yang

diciptakan dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat lingkungan sehingga
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karya tersebut dapat menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera

Barat.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul " Koreografer Wanita Sumatera Barat: Suatu Tinjauan

Karya" ini mengacu pada tema yang terdapat dalam agenda penelitian Perguruan

Tinggi yang tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengaMian

pada masyarakat oleh perguruan tinggi edisi VII tahun 2006, yakni konsep garapan

dalam kekaryaan para koreograferwanita Minangka

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman para

koreografer dalam kiat-kiat berkarya serta dapat mengetahui dalam pemanfaaran

orientasi garapan yang sesuai dengan ide garapan yang diujudkan dalam sebuah karya

tari. Terbukanya ksempatan bagi koreografer wanita unnrk mengekspresikan gagasan,

ide yang bersifat individual menjadikan koreografer wanita Minagkabau tidak kalah

tandingnya dengan koreografer laki-laki, sehingga peran koreografer yang biasanya

diambil alih oleh lakilaki, kini dapat diperankan oleh kaum wanita sebagai mitra

sejajar yang sekaligus terhindar dari bias jender yang sebelumnya adanya dikotomi

antara wanita dan lakilaki di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Untuk itu

penelitian ini mencoba menelusuri enam koreografer yang digolongkan senior dan

yunior. Dengan demikian secara tidak langsung akan diperoleh informasi tentang

pengalaman para koreografer terdahulu dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi

bagi koreografer lairurya.
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BAB IV
Metode Penelitian

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan asumsi-asumsi penelitian

kualitatif dalam sifatnya multidiplin seperti kebudayaan, sosiologi. Dalam hal ini,

kenyataan sosiologis yang terwujud dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau

dijadikan sebagai sasaran untuk memahami kiprah wanita yang bertindak sebagai

koreografer. Untuk memahami konsep berkarya bagi koreografer dalam seni

pertunjukan Minangkabau dilakukan metode yang meliputi studi kepustakaan, studi

dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Pada tahap awal dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan inspirasi

dalam menelusuri karya tari yang diciptakan oleh koreografer dalam seni pertunjukan

Minangkabau. Selain dari itu juga dilakukan pengamatan melalui observasi terhadap

karya-karya tari yang dicptakan oleh para koreografer wanita Minangkabau mulai

dari angkatan tahun 1960-an hingga sekarang yakni (pada periode tahun 60-80-an;

tahun 81-90-an: dan tahun 92-sekarang). Adapun dasar pemikiran untuk melihat

perperiode tersebut didasari oleh bahwa koreografer Minangkabau mulai bergerak

sebagai koreografer tersebut sekitar tahun 60-an , sementara pada tahun sekitar 80-an

seirang dengan meningkatnya kesempatan bagi para wanita untuk mendapatkan

pendidikan kesenian yang sebarkan baik melalui pendidikan formal maupun non-

formal seperti di sekolah umum, sekolah kejuruan maupun yang hrmbuh di sanggar-

う
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sanggar sehingga kehadiran wanita baik yang bertindak sebagai penari mauPun

wanita boleh dikatakan didominasi oleh kaun wanita. Di sisi lain akan diamati juga

perkembangan bentuk karya tari yang diciptakan hingga sekarang mengingat

maraknya kesempatan yang diikuti koreografer wanita dalam aklivitas-aktivitas seni

baik yang bertaraf lokal, nasional bahkan intemasional, baik bagi koreografer yang

hrmbuh di lembaga akademik maupun yang proakrif pada sangar-sanggar'

Selanjutnya guna mempertajam pemahaman dilakukan studi terhadap tokoh

koreografer Minangkabu, baik yang proaltif pada sanggar-sanggar seni maupun di

lingkungan akademik.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, data dikumpulkan melalui data

kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan difokuskan pada sumber-sumber

yang dianggap relevan dengan topik, kemudian berupaya menemukan literatur yang

memuat konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan objek penelitian, guna

dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis data-data penelitian. Secara cermat

akan ditelusuri kiat-kiat koreografer dalam menentukan topik, pola gafttpan yang

diujudkan dalam bentuk sebuah karya seni tari.

Pengumpulan data lapangan dilalokan melatui pengamatan langsung untuk

mengetahui konsep garapan yang dicipataka para koreografer dalam karyanya. Untuk

menelurusi konsep berkarya dari masing-masing koreograer dilakukan observasi dan

wawancara mendalam. Demikian juga untuk memperoleh gambaran mengenai
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konsep berkarya bagi koreografer wanita dilakukan studi kepustakaan, dokumentasi

,observasi dan wawancara mendalam terhadap enam koreografer wanita Minagkabau.

C.Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode interpretatif.

Diasumsikan bahwa ungkapan ekspresi koreografer dalam karya tarinya merupakan

pemahamarurya realitas kehidupan masyarakat Minangkabau. Unhrk memahami

konsep tersebut diacu pada teori konsep tari tradisi dan konsep tari modern. Adapun

tahapan yang dilakukan adalah (a) melacaka pandangan emik koreografer wanita

yang tertuang dalam karyanya. (b) pemberian makna terhadap data-data emik

menurut teori-teori, koreografi (c) mendiskripsikan karya-karya tari yang diciptakan

menurut periodesasi seperti yang telah dijelaskan di atas yang kemudian dibilah-bilah

menurut pola garapannya, sumber garapan dan tema-tema garapan yang diangkat

dalam bennrk karya, dan kemudian dianalisis dengan pendekatan teori seni

khususnya yang berkaitan dengan proses penciptaan dengan menetukan tipologi

karya tari.

Dengan demikian, analisis data akan menyimpulkan bentuk pola garapan

karya tari yang diciptakan dari masing-masing koreografi.
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BAB V
GAⅣIBARAN UMUWI KOREOGRAFER WANITA DAN KARYA TARI

DISUMATERA BARAT

A.Koreografer Wanita Minangkabau

Pada tulisan ini mencoba untuk membeH pcmahaman apa sesunggnya yang

dimttmd dengan koreografer wanita Minanよ abau?Pengenian korcOgrafer dekat

kaitamya dengan kreativitas_ Dikatakan denian kreativitas adalah suatu produk

yang dilahirkan oleh scscorang,baik dalaln bentは ide/gagasan maupun dalatn

bcntuk ttud iSik・ Kreat市has daltt benは ide dapat diCkSpresikan mclalui mcdiurn

teicntu,misainya mclalui gcrak,vokal,alat musik,sehingga mcniadi ttud tari atau

nlusk.Sementara dalam bcntuk uiud flSIk dapat dalam bentt kerttialm tangan,

misalnya  luttsan, patung dan benは  lainnya_Dapat disimpulkan bahwa

Sesungguhnya  salah satu ciri umum krcativitas para kOreografer waluta yakni

adallya pcmanfaatan  medium lokal sebagai Warna pokok dalan karya tannya.

K∞cndenlngan itu sebaglan besar dapat djclお hn scbagai faktor ketcrkaitan dengan

latar belakang ctnis seorang koreografer dengan corak produksi dan reproduksi

ninya_Dengan kata lain,krea市 itas koreograrls sclalu didasari oleh calcawala yang

mendominasi pengalalnan dan kesadaran sescOrang tcrhadap unsur‐
unsur gcrak yang

terdapat dalam kebudayaan suatu masyarakat.Oleh karena i掟 らdengan mengarnati

sebuah tan hasil krcasi 面  輸 ta  yang dilnunculkan di pangung―panggung
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pertunjukan walaupun tidak selalu, dengan tidak begitu sukar dapat dijadikan

penanda untuk mengenali latar belakang sosial-etnis koreografemya.

Demikian halnya jika membicarakan koreografer wanita Minangkabau, pada

umrunnya tidak akan menghindari prototipe gerak bunga silek, kudo-kudo, sipak,

rantak dala unsur lainnya sebagai bagian dari medium karya mereka. pengertian ini

tidak untuk mengatakan bahwa karya-karya tari para koreografer mempunyai

kemampuan berkomunikasi pada lingkaran batas lokalitas dan komunitas dari mana

mereka berasal. Namun demikian, pengamatan menunjukkan bahwa koreogmfer

wanita Minangkabau selalu mengambil wama gerak Minangkabau sebagai medium

yang penting dalam proses-proses koreografi mereka. Sebagian mereka berhasil

menggunakan medium untuk mengangkat suatu gagasan universal sehingga tarinya

menjadi sarana komunikasi lintas komruritas etnis dan bangsa Potensi itu bergantung

pada bentuk ide yang dijadikan sebagai sasaran penampakan dalam gerak. Inrtah

sebabny4 meskipun koreografer Gusmiati Suid berangkat dari idiom-idiom gerak dan

musik Minangkabau, narnun daya komunikasi karya-karyanya melintasi batas

komunitas dari mana unsur-unsur itu diasalkan.

Akan tetapi, juga benar bahwa tidak setiap koreografer wanita yang

menggunakan unsur gerak silek atau rantak, misalnya, dapat diidentifikasi sebagai

koreografer wanita Minangkabau. Seorang koreografer yang bukan Minangkabau

dapat saja menjadikan unsur gerak tersebut sebagai bahan dasar dalam bahasa karya

mereka, dan demikian juga sebaliknya dalam menggunakan idiom-idiom estetis milik

kebudayaan masyarakat lain. Oleh karena itu, hal yang pokok untuk mengatakan



seseoftrng sebagai koreografer wanita Minangkabau adalah corak ikatan emosionat,

disadari atau tidak, yang terkait dengan ratar berakang etnis dari mana yang

bersangkutan. Keterkaitan dengan latar belakang 3.i!s ih! menjadi sarana identifikasi

bagi identitas asal koreografer tersebut secara sosial. Dengan demikian, oftmg{rang

yang diidentifikasi sebagai koreografer wania Minangkabau adalah mereka yang

secara subyektif mempunyai kesadaran diri sebagai orang Minangkabau. Secara

obyektif kesadaran ini tercermin dari catatan biografi mereka yang menyatakan

bahwa mereka lahir dan dibesa*an dalam keluarga Minangkabau, dan apabila

mereka lahir dan dibesarkan di luar wilayah Minangkabau, maka kesadaran mereka

menunjukkan bahwa asal-muasal yang terpaut jauh ke masa silam sebagai kehrrunan

orang yang berasal dari Minangkabau. Pengertian ini yang mendefinisikan seseorang

sebagai koreografer wanita Minangkabau atau bukan.

Dalam sejarah koreografer asal Minangkabau terdapat sejumlah wanita yang

secara aktif melibatkan diri dalam kreativitas penataan tari, tampil dalam peristiwa-

peristiwa seni b€rtaraf lokal, nasional, regional bahkan intemasional. Nama dan

karya-karya mereka telah tercatat melalui peristiwa-peristiwa seni sehingga deretan

mereka berada pada jajaran kematangan sebagai orang yang baru mulai meniti karir

hingga diantara mereka dikenal sebagai warga maestro dalam dunia koreografer

nasional atau pemegang penghargaan berkelas intemasional. Di antara sederet

koreogra.fer wanita yang cukup dikenal luas adalah Huriyah .A.dam, Gusmiati Suid,

Syofrani Bustamam dan Zuriati Zubir. Secara sosial, mereka adalah para wanita yang

mempunyai ikatan emosional yang mendalam dengan struktur dan sistem sosial



Minangkabau yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Minangkabau pada masa-

masa mereka aktif berkarya. Di tengah kondisi masih kuatrya ikatan kesadaran

masyarakat pada umumnya di Minangkabau akan keberadaan wanita di Masyankat,

medium pertunjukan visual yang bersifat nasional, seperti televisi, belum menjadi

alternatif yang dapat menembus kesadaran publik di Minangkabau. Menarik juga

diperhatikan bahwa terdapat sejumlah para koreografer muda wanita kreatif yang

mengikuti karir senior mereka. Di antaranya seperti Rasmid4 Deslend4 Susastri tora

Vianti adalah tiga koreografer muda wanita yang diberi perhatian khusus. Tidak dapat

dikatakan bahwa para koreografer yunior ini mempunyai ikatan emosional yang

longgar dengan sistem tradisi Minangkabau. Faktor yang secara nyata membedakan

lokus kesadaran emosional antara koreografer senior dan yunior adalah bahwa yang

disebut terakhir menapaki karir mereka di tengah konteks suasana zaman yang relatif

terbuk4 khususnya kondisi kehadiran media visual publik yang terkait dengan

pertunjukan tari, khususnya televisi dan media elektronik lainnya. Kehadiran

teknologi ini memungkinkan sebuah tari mendapatkan audiensnya di lirar komunitas

dari mana idiom-idiom tari itu beasal. Bahkan boleh dikatakan, para koreografer yang

berp{ak dalam <iunia lokalitas Minangkabau, sadar atau tidak, terpengaruh oleh

sistem kultural yang bercorak global. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa di mana

restriksi sistem sosiokulnral Minangkabau terhadap wanita secara nyata ditekankan

dan dilestarikan untuk menahan laju ruang gerak mereka dalam dunia keseniaq di

namika kreativitas mereka akan cenderung mengarah ke luar komunitas intemal,
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tetapi dengan orientasi idiom-idiom dasar yang mengarah ke sumber-sumber intemal

kebudayaan Minangkabau.

Permilihan terhadap sejumlah koregografer Minangkabau sebagai sasaran

studi didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan mereka dapat

merepresentasikan eksistensi wanita dalam seni pertunjukan khususnya tari. Atas

upaya merek4 wadah-wadah kesenian mengalami pertumbuhan di tengah

masyarakat dan, dan cikal-bakal koreografer profesional bermunculan dari waktu ke

waktu. Iklim itu memungkinkan seni pertunjukan menjadi wahana populer dalam

rangka memperkenalkan kebudayaan Minangkabau baik pada tingkat lokal, nasional,

maupun intemasional.

Munculnya gerakan pembaharuan seni pertunjukan, khususnya tari kreasi

Minangkabaq tidak dapat dilepaskan dari kiprah koreografer wanita Minangkabau

di Surratera Barat- Upaya mereka menjadi bagian dari ukiran gerak-langkah sejarah

seni pertunjukan sehingga pertunjukan tari tidak lagi bergerak membenhrk siklus

pengulangan seperti fungsinya dalam ritus-ritus adat melainkan bergerak mengalami

perubahan dinamis menuju pembentuk sistem kesenian Minangkabau modern.

Sejarah awal pembaharuan pertunjukan tari Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari

jejak Huriah Adam, dan pada waktu yang harnpir bersamaan dikenal nama-nama

seperti Gusmiati Suid dan Syofyani Bustamam. Kedua koreografer yang disebut

terdahulu telah meninggal dunia dalam usia yang relatif produktif, namun keberadaan

mereka dalam jajaran koreografer Minangkabau menjejak secara nyata. Di belakang

mereka terdapat sejumlah nama koreografer wanita berusia mud4 seperti'Rasmid4



Susastri Lora Vianti, dan Deslenda, di mana karya-karya mereka telah berhasil

menerohs memasuki peristiwa pertunjukan seni tari di tingkat nasional. para

koreografer profesional dan cikal-bakal yang x1:yrgrkutinya tampak berupaya

berkarya dan mendalami seni pertunjukan secara akademik datam rangka

membangun 
. 
dunia seni pertunjukan profesional Minangkabau. Gambaran

demikianlah yang dimaksud sebagai rujukan seni pertunjukan profesional dalam

tulisan ini.

Pada bagian selanjutnya sedianya hendak diungkapkan bagaimana kiprah

tujuh koreografer yang dapat diidentifikasi sebagai koreografer asal Minangkabau.

Gambaran mereka dalam dunia tari akan dilihat dari segi konsep berkarya yang

dilakukan oleh para koroegrafer wanita minangkabau menurut periodesasi yakni

tahun 1960-1980; 198l-1990; l99l -sekarang. Ketujuh koreografer tersebut adalah

Huriah Adam, Syoyani Bustamam, Gusmiati Suid, dan Zuriti zubir. Keempat

koreogra.fer ini digolongkan pada koreografer senior. Sementara Rasmita, Susastri

Lora Vianti, dan Deslenda digolongkan pada koreografer yunior. Zuriati dapat

digolongkan sebagai koreografer yang eksis pada periode 1980-an, namun pada saat

penelitian ini berlangsung Zuriarti tidak produktif lagi. Zuriarti hanya mencapai

kepopuleritasannya dalam berkarya hinga tahun 1984, tapi ia lebih dikenal sebagai

wanita Minangkabau pemikir seni. Oleh keterbatasan itu maka bahasan selanjuhya

akan difokuskan pada enam koreografer seperti tercantum di atas. Adapun konsep

berkarya akan ditinjau dari bentuk pola garapan yang digunakan dalam berkarya,

sumber garapan yang dipakai sebagai acuan dalam berkarya, dan nilai-nilai yang



diangkat dan diekspresikan dalam karya tari yang mereka ciptakan. Sehubungan

dengan itu maka jejak-jejak para koreografer profesional itu akan dipahami melalui

pendekatan bentuk-bentuk karya tari yang dihasilkan dan diperhrnjukan sebagai hasil

kreativitas mereka sebagai seorang koreografer.

Di antara koreografer yang namanya mendapat tempat dalarn diskursus seni

pertunjukan adalah Huriah Adam (HA), Gusmiati Suid (GS), Syofiani Bustamam

(SB). Sementara ih4 koreografer seperti Rasmid4 Deslenda dan Lora adalah tiga di

antara koreografer muda lain yang masih harus diamati kelanjutan kecenderungan

krerativitas mereka. Secara umum dapat dikatakan bahwa golongan koreografer yang

disebut terdahulu dikenal sebagai orang-orang yang memperlihatkan konsepsi

kreativitas yang khas dalam berhadapan dengan bagaimana seharusnya keterlibatan

wanita dalam dunia kesenian Minangkabau. Dalarn penelitian ini keenam

koreografer profesional itu dijadikan referensi pemahanan. Huriah Adam, Gusrniati

Suid dan Syofyani Bustaman merupakan tiga nama wanita Minangkabau yang secara

monumental tercatat dalam daftar koreografer di Sumatera Barat dan Indonesia.

Prestasi mereka ditunjukkan oleh karya-karya tarinya yang hingga saat ini digemari

dan menyebar di trerbagai tempat baik dalam lingkungan akademik maupun dalam

masyarakat kesenian di Sumatera Barat.

Ketiga koreografer wanita senior pfinangkabau yakni, Huriah Adam,

Gusmiati Suid, dan Syofrani pernah diasuh oleh seorang guru yang bemama Syofran

Naan sebagai tokoh tari Minangkabau gaya Melayu. Akan tetapi walaupun mereka
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berawal dari ketrampilan dan aliran yang sama, namun masing-masing mereka

tumbuh dan berkembang dengan versi dan konsep yang berbeda. Perbedaan itu,

yang tentunya wajar terjarli dalam kehidupan manusi4 sejalan dengan rmgkapan

Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, yang mengatakan bahwa sesungguhnya dalam

diri individu yang matang ditemukan konsepsi yang mendasar tentang kehidupan

yang menuntunnya menentukan pilihan-pilihannya (Calvin, 1993:.44). Sementara

ketiga koreografer wanita yunior relatif masih berusia muda, seperti Rasmida

Susastri Lora Vianti, dan Deslenda" adalah koreografer termasuk angkatan anak didik

dari ketiga koroegrafer senior yang disebutkan di atas. Walaupun terdapat

koroeografer senior Seperti Huriah Adam tidak berhadapan langsung dengan

koreografer muda dalam menuuturkan ilmunya dalam karya tari, namun setidaknya

para koreografer muda dapat meniknati dan menimba ilmunya melalui karya-karya

tari Huriah Adam yang sering dijadikan sebagi acuan mereka dalam berkarya.

Dengan demikian secara tidak alngsung koreografer muda ikut menimba dan

menggali apa yang dimiliki oleh koreografer senior, bahkan konsep berkarya Huriah

Adam tidak jarang dijadikan sebagai pijakan dasar berkarya bagi koreografer muda

seperti sederetan koroegrafer muda disebutkan di atas.

B. Gambaran Umum Karya Tari di Sumatera Barat

Koreografi merupakan salah satu bidang kajian yang khusus dalam studi tari

yang akan diuraikan dalam tulisan ini. Lebih lanju! sebagaimana dijadikan

pegangan dalam penelitian ini adalah bahwa koreografer dan karya tari adalah dua



aspek yang berkaitan secara erat akan tetapi dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan

kata lain, mempelajari koreografer wanita Minangkabau tidak sama dengan

mempelajari tari ciptaan wanita Minangkabau. Jika suetu karya tari adalah proyeksi

menyeluruh dari kapasitas-kapasitas intelektual dan emosi-estetis seorang

koreografer, maka ini beratti bahwa proses-proses koreografi bukanlah kerja yang

berlangsung acak di luar pengendalian kesadaran penatanya- Akan tetapi dengan

menganggap proses ini berjalan linier, yakni makna karya bergantung pada

pemahaman koreografernya, maka akan dianut pandangan bahwa makna sebuah

karya dapat ditelusuri hanya dengan mendengarkan sang koreogafer bertutur

mengenai karyanya. Pengandaian in: pada dasamya mengandung cacat ketika suafu

karya mengalami karirnya sendiri, sedangkan koreografernya sudah tidak mungkin

hadir pada suatu masa kemudian. Oleh karena itu, pegangan yang lebih relevan dalam

studi ini adalah jika sebuah karya tari merupakan proyeksi seseorang yang disebut

koreografer, tetapi karya tari itu sendiri dapat menjalani keberadaamya sendiri lepas

atau menyimpang dari makna intensional penciptanya. Seiring dengan perubahan

historis dimana karya tari hadir, bagaimanapun makna sebuah karya tari dapat

menjalani nasibnya sendiri tanpa suatu keharusan sejalan dengan pandangan

penciptanya. Namun selalu ada gunanya menelusuri alasan koreografer untuk

menetaplon aspek-aspek tertentu tampil dengan corak tertentu. Dalam hal ini, karya

atau bagian dari suatu karya menjadi contoh terhadap adanya alasan-alasan

intelektual dan emosional atas ketetapan-ketetapan kerja seninya.
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Sejalan dengan uraian diatas untuk menghindari agar karya tari itu tidak

berjalan sendiri, dengan pengertian setidaknya melalui teks tari dapat menarik jejak

keterkaitan antra koreografer dengan kuryunyq maka dalam tulisan ini dilokuskan

untuk melihat konsep berkarya dari sangkoreografer. Pada tulisan ini lebih ditekankan

untuk menelusuri konsep berkarya bagi koreografer. Karya tari bukanlah untuk

dimaknai dari pandangnan koreografer secara kontekstual, akan tetapi lebih kepada

melihat kecenderungan koreografer secara individual. Untuk menelusuri hal tersebut

akan didiskripsikan karya-karya tari yang diciptakan dengan melihat konsep berkarya

yang meliputi pola garapan, sumber karya yang digunakan, dan nilai-nilai yang

tertuang dalam karya yang diekspresikan dalam karya tari. Dengan menelusuri tata

kerja koreografer ini untuli lebih lanjut dapat dilacak seberapa jauh korocgrafer

konsisten dengan sumber etnis yang melatarinya dalam bentuk karynya dan seberapa

jauh peluang yang diberdayakan untuk mengembangkan diri secara individual dalam

berkarya. Hal ini sejalan untuk mengatakan bahwa kerja seni yang mengahasilkan

karya seni adalah proses yang dihasilkan dari kemampuan yang khas, dengan gaya

yang khas mencerminkan pandangan hidup seseorang pencipta karya Mengikuti

pandangan ini maka pada bagian lebih lanjut keberadaan para koreografer wanita

Minangkabau yang dijadikan sasaran dalam studi ini akan dilihat dalam kaitannya

dengan sistem sosial dan kultural Minangkabau. Perhatian tersebut akan meliputi cara

koreografer mempertimbangkan ideologi sosial masyarakat Minangkabau dalam

aspek-aspek pemilihan bentuk tari, Penetapan ide garapan, penentuan hubungan tipe



gerak dan jenis kelamin penari, hubungan tari, pemilihan sumber gerak, dan

pertimbangan hubungan bentuk gerak dengan penonton.

Sejalan dengan pengertian-pengertian dasar di atas, relevan dikemukakan

bahwa penelitian ini berfokus pada karya, sedangkan studi mengenai para

koreograGr wanita Minangkabau merupakan pelengkap dan pengut dalam menelusuri

maksud tersebut. Pada dasamya, memang, pemahaman terhadap kedua aspek,

kereografer dan karya tari, akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh

mengenai sejarah tari karena kedua aspek tersebut merupakan topik yang selalu harus

dipahami dalam sejarah koreografi. Namun dengan pertimbangan bahwa sosok

koreografi tersebut sudah ditulis oleh peneliti terdahuhl sementara kajian karya

belum dibahas secara fokus, maka pada kesempatan ini akan difokuskan pada

tinjauan karya". Tidak dipungkiri bahwa dalam membahas karya ini setidaknya juga

akan menyinggung para koreogmfer dari sosok kekarryaan sebagai senimana

koreografer.
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C. Tiga Koreografer Senior

l) Huriah Adam: Tokoh Pembuka Jalan Tari Minang Modern

Ketidak hadiran Huriyah Adam ditengah masyarakat minangkabau saat ini

sudah tersebar dikahalayak umum terutama dikalangan seniman baik b€rtaraf

nasional, maupun intemasional. Namun penelusuran terhadap karir Huriah Adam

melalui penelusuran terhadap referensi-referensi biografis secara selektif dapat

dilakukan dengan tidak mengurangi makna yang diharapkan. Di antara peneliti yang

dengan serius menempatkan Huriah Adam sebagai fokus perhatian ialah Murgiyanto

(1991.233-297) dalam disertasi doktoralnya, dan Mulyadi KS, dkk. (1995:53). Kedua

sumber tersebut menjadi rujukan pokok yang menjembatani pemahaman terhadap

dimensi kewanitaan dalam perjalanan hidup Huriah Adarn.

Huriah Adam tercatat sebagai or:mg petama memperlihatkan upaya

mengkonstruksi sendi-sendi tari Minangkabau dengan gaya sasarare Dengan merujuk

pada gaya sasaran, Huriah Adam mengemas gerak-gerak Minangkabau dalam nafas

kreasi yang kontemporer. Ia selalu menghadirkan elemen gerak yang harmonis,

dengan 'ruh' pencak silat tetap hidup dinamis, inovatif menjiwai karya tarinya.

Monumental sejarah awal ini menyebabkan muculnya kesan bahwa tatkala orang

menyebut tari Minangkabau maka yang terlintas dalam benak seseorang adalah

Huriah Adam.
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Pada tahun 1954-1957 Huriah Adam menata tari sebanyak 5 buah seperti,

Tara Gadih Lambah, Tari Nina Bobok Tari Salabat Laila, Tari Lilin dan Tori

Talabana.

Pada tahun 1960 Grup Huriah Adam ikut festival tingkat nasional di Bandung,

yang pada kesempatan ini ia menampilkan Tari Nelayan yang diangkat dari

vokabuler tradisi surau l-alr Tari Tani yang diangkat dari vokabuler gaya sasaran,

meskipun masih terlihat dominasi unsur gaya melayu sefagai gaya tari yang populer

saat itu. Pada tahun 1960 Huriah Adam mulai memfokuskan perhatiannya pada wi

gaya sasaran yang dipelihara di kalangan masyarakat tradisi. Untuk memperdalami

gaya sasaran Huriah Adam mempelajari Tari Tan Bentan yang terdiri dari lima

bagian, yakni, tari Pado-pao, Dendang4endang, Adau-adau, Sibadindin, datr

Sijrmdai kepada Manti Rajo Sutan di Kenagarian Saningbakar. Selanjutnya Huriah

Adam belajar lagi Tari Mulo Padokepada seorang guru silat sekaligus sebagai gunr

tari selama satu bulan. Akhimya vokabuler-vokabuler dari tari gaya sasaran

melahirkan dua buah tari denganjudul Bebas, dan Pahlawan.

Pada tahun 1968 Huriah Adam hijrah ke Jakarta dan menghasilkan Beberapa

karyanya yaitu Tari Barabah, Tari Payung, dan Sepasang Api Cinta Selama tiga

tahun di Jakarta, obsesinya menjadi koreografer kenamaan tidak sempat

dinikmatinya karena pada Nopember l97l ia menjadi seorang di antara penunpang

pesawat Merpati nars, yang jatuh di laut lepas pantai barat Sumatera Barat.
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Gambar l: Tari Piring Karya Huriah Adam ditampilkan oleh siswa SMKI
Padangpanjang (Foto: Dokumentasi Desfi ami I 978)

2. Syofyani: Spesialis Koreografer Hiburan

Memahami konsepsi Syo$ani Bustaman mengenai wanita dalam dunia seni

pertunjukan pada hakikatnya merupakan bagian yang menyentuh pengalaman saya

sejak lama, karena di samping pemah menjadi guru juga diperoleh sebuah sumber

informasi tertulis yang memberikan gambaran umum mengenai biografr Syo$ani



ialah tulisan Zulkitli, dkk (1995:53) melengkapi pendalaman saya melalui pertemuan-

pertemuan dialogis dengannya.

Syo$ani Bustaman adalah seorang koreogfarer wanita Minangkabau yang

mempunyai kiprah tersendiri dalam dunia seni p€rtunjukan. Kecenderungan

orientasinya ke dunia entertainment mendorongnya untuk mengemas garapan gerak

yang lembu! indah dalam pencerapan, tetapi tidak meningalkan kesan estetis yang

memadai. Gerak gaya melayu merupakan corak yang dominan dalam karya-karyanya

Huriah Adam, Gusmiati Suid, dan Syofrani pernah diasuh oleh Syoffan Naan. Iejak

gurunya paling membekas pada koreografi Soffani Bustaman, sementara Huriah

Adam dan Gusmiati Suid keluar dari konvensi yang berorientasi pada dunia hiburan.

Syoffani lsehari-harinya hidup dikalangan seniman sehingga pengaruh

lingkungan keluarga seniman itu sangat mengesankan dalam performansinya.

Semenjak benrsia tigabelas tahunan, ia telah mulai berkarya dengan karya perdana

Jtstru Sang Bulan, sebtah n rma yang diambil dari judul lagu sebagai musik

pengiring tarinya.

Sebagai seorang seniman atau koreografer,, Syofyani dikenal baik pada

tingkat nasional maupun internasional. Semenjak Pada tahun 1960-an Syofuani telah

mulai memadukan nilai-nilai dan bentuk tai gaya sasaran dengan tari gaya Melayu,

sehingga Syofuani muncul dengan karya tarinya yang khas, yakni perpaduan gerak

gaya sasaran dangan melayu, dengan iringan musik diatonis. Alat musik yang

digunakan adalah perpaduan musik Minangkabau seperti talempong, gendang,

saluang, dengan alat musik barat seperti akordion, biola, gitar, trompet, saksofon dan



lairurya, sehingga nuansa musik terasa santai dan manis. Alunan musik menyertai

liukanJiukan gerak tarinya, sehingga karya tari Syoffani memang jauh berbeda

dengan koreografer lairurya. Jika Huriah Adam dan Gusmiati dikenal dengan

kekuatan-kekuatan gerak yang berkualitas tinggi, cepat dan tangkas, maka Syofrani

tampil dengan kelembutan gerak yang dialunkan oleh musik yang harmonis dan

melodis.

Ciri khas karya-karyanya Syo$ani adalah lembut dan keharmonisan antara

gerak dan musik terkesan ringan, santai, d^n estetis menjadikan remaja-remaja putri

senang menarikan ciptaannya Kalau difihat perjalannan Syoffani dalam

pengembangan karimya sebagai seorang koreografer tari, menempuh jalan mulus hal

ini diduga karenaSyofuani tidak melakukan pendobrakan terhadap konvensi-konvensi

kulturd yang mapan di tengah masyarakat Minangkabau. Ia menempuh jalan

keselarasan dengan cara memadukan gaya sasaran dengan gaya melayu, dengan

kelembutan gaya Melayu sangat dominan dalam setiap garapan tarinya sehingga ia

tidak menemukan krikil tajam seperti yang diaiami oleh Huriah Adam dan Gusmiati

Suid. Di antara karya tarinya yang populer adalah, Tari Piring di atas kac4 Tari

Payung, Tari Saputangan, Tori Magek Manandin,Tari Pasambahan, dan lainJain'

Tampaknya Syofyani lebih berhasil mengemurs karyanya untuk konsumen perkotaan

sebagai pernmjuka"r hiburan. Prestasi tenebut membuat sanggarnya yang bemama

Syofyani Grup yang berdiri tahun l96t tetap eksis hiogg" sekarang

(Zulkifli,1995:30).
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Gambar 2: Tari Piring Karya Syofyani'merupakan perpaduan gerak tari melay dan

gerak minangkabau. (Foto: Dokumentasi Nerosti 1997)

3. Gusmiati Suid: Merambah Dunia Tari Modern

UntukmenelusurikeberadaanGusmiatiSuidtidakjauhberbedadengan

penelusuran terhadap Huriah Adam, karena pada saat ini beliau sudah tiada' Namun

kiprah beliau sebagai koroegrafer masih hangat dalam ingatan karena peneliti pemah



menjadi anak asuhnya dalam pendididkan formal di SMKI Padangpanjang. Demikian

juga halnya penulis lain seperti Desfina menulis tentang biografi Gusmiati Suid

seketika beliu masih eksisi sebagai koreografer temarns baik dikalangan nasional

maupun internasional. Tulisan Despina ini merupakan sumber penting dalam

memahami kiprah Gusmiati Suid. Selanjutnya tulisan Fuji Astuti dengan judul

Wanita dalam Seni Perhrnjukan Minagkabau: suatu Tinjauan gender (2000);

Performansi Wanita dalam Seni Perunjukan Minangkabau (2003); Koreografer

Wanita Minangkabau: Suatu Tinjauan Kultual (20M). Ketiga tulisan tersebut

melibatkan sosok Gusmiati Suid sebagai seniman dan koreografer wanita

Minangkabau dalam tataran kultural Minangkabau. Jika ketiga tulisan Fuji Astuti

melihat Gusmiati Suid sebagai koreografer dalam dimensi kewanitaan, pada tulisarr

ini akan menguak beliau dari dimensi kekaryaannya.

Gusmiati Suid dapat dikatakan generasi kedua setelah Huriah Adam. Ia

meneruskan gerak pembaharuan dalam dulia tari Minangkabau yang bersifat kreatif

tanpa melupakan vokabuler gerak Minangkabau. Pada tahun 1958 Gusmiati Suid

pemah mendapat asuhan dan dorongan dari Huriah Adam. Ia diperkenalkan secam

luas tentang tari yang berdasarkan pencak silat atau seni tradisi Minangkabau. Seni

tradisi tersebut bagi Gusmiati dijadikan sebagai acuan inspiratif dalam karya-

karyanya. Ciri hkas garapan Gusmiati Suid bertumpu pada gerakan-gerakan yang

kuat, berkualitas tinggi, mengarah pada pencapaian keindahan estetik. Karakter kuat,

cepat, dinamis, yang terlukis dalam bentuk karya-karyanya. Karya-karyanya dengan

segar merefleksikan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat pada masanya.
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Gusmiati Suid, sangat peka akan lingkungan, cepat tanggap terhadap gejolak sosial,

dengan kekayaan imajinasinya gejolak tersebut dengan cepat dapat ia refleksikan

melalui karya tarinya. Performansi Gusmiati dalam karya modernnya mencerminkan

pemahamarnya terhadap karakteristik tari modem sebagaimana dikonsepsikan

Richard Kraus sebagai penolakan terhadap aturan normatif yang kaku dengan cara

memberikan ruang yang lebih luas bagi penari untuk mengekspresikan

pengbayatarmya terhadap situasi kontemporer (Richard Craus, 1969:137-138).

Kemahiran Gusmiati Suid dalam menggarap karyanya diawali dengan kesungguhan

nya untuk mempelajari aliran sila, htmango dengan penuh iiriplirr. Latihan utama

yang diterapkan adalah latihan kosentrasi. Kosentrasi melahirkan makna penuh

kehati-hatian, peka terhadap lingkungan, sehingga sikap yang dilalarkan dalam

kehidupan sehari-hari harus diperhitungkan dengan matang. Kiprahnya Gusmiati

Suid sebagai koreografer cepat membuahkan hasil karena keuletannya mengamati

berbagai jenis pertunjukan tradisional bersahutan dengan kepekaannya

mengamati kekhususan suatu gejala sosial. Di samping itu, Gusmiati yang

memiliki ketekunan, mampu membaca situasi, dapat menampung gejolak-gejolak

sosial, memiliki kekayaan ide, bertualang dalam rangka mencari kekayaan khasanah

yang dapat memperkaya pengalaman batin, trampil berkreasi, sehingga tanpa

mengenal lelah ia selalu berkarya.

Pada tahun 1964 Gusminati memulai karya perdananya, Tari Payung, Tari

Ke Sawah, Tari Cewang di langih Tari LayangJayang, don Tari Panen Gusmiati

tidak henti-hentinya berfikir untuk membuat pembaharuan atas karyanya Pada tahun



1977 ia berhasil menciptakan sebuah tari yang berjudul Tari Rantak dengan

memasukkan I I macam unsur gaya silat ke dalamnya. Kepopuleran tari Rantak ini

telah membesarkan namanya hingga dikenal masyarakat luas. Gusmiati tidak

pemah diam, tiada hari tanpa memikirkan pembaharuan, dan baginya tari merupakan

panggilan jiwa yang selalu hidup segar dalam ingatan, dan selalu dibawa tanpa

mengenal ruang dan waktu. Pada tahun 1987 ia memutuskan pindah ke Jakart4

Kepindahannya ke Jakarta bagaikan membuka lahan baru. Tetapi ia orang yang siap

menghadapi tantangan. Sikap waspada dan tabah menghadapi tantangan merupakan

modal utama bagi Gusmiati untuk melakukan suatu tindakan. Ketidakragu-raguan

Gusmiati dalam memutuskan pilihanya demi karir membuatnya jadi populer baik

untuk tingkat nasional maupun intemasional. Keberhasilannya dalam berkarya

dengan karya besar yang berjudul Api dalam Sekam telah menjadikan Gusmiati

sebagai seniman besar. Keberhasilannya dalam berkarya yang modem dengan tidak

meninggalkan nafas tradisi minangkabau ia diberi julukan seniman besar dengan

mendapat anugerah maestro.
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Gambar 3: Kabar Burung Karya Gusmiati Suid. Gerakan tarinya tampak tajam dan

kuat, serta dikemas dengan pola modern, namun tetap memp€rtahankan

nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi (Foto: Dokumentasi Desfina

Tahun 1999).

D. Tiga Koreografer Yunior

Ketiga koreografer muda yang diperbicangkan pada bagian berikutnya dapat

dipandang sebagai representasi koreografer angkatan muda wanita Minangkabau'

Ketiga mereka adalah Rasmida, Deslenda, Sgsastri Lora Vianti. Dibandingkan



dengan usia ketiga koreografer sebelumnya, ketiga koreografer ini berbeda usia

berkisar di atas tiga puluh tahun. Berikut adalah kiprah tampilan dan pilihan-pilihan

orientasi koreografis mereka dalam berbagai peristiwa pertunjukan seni tari baik di

tingkat lokal maupun nasional dan mancanegara-

1) Rasmita dan Tari Kreasi Minangkabau

Rasmit4 wanita Minangkabau kelahiran Lawang Kabupaten Agam I I

November 1967 telah banyak berkiprah dalam dunia seni perhrnjukan, terutama

dalam dunia seni tari. Rasmita memiliki kekayaan pengalamaq baik sebagai penari

maupun sebagai koreografer. Tidak jarang kalangan seangkatannya mengakuinya

sebagai seorang yang kreatif dan berbakat menari. Pengalamannya menampilkan

karya-karya tari dalam berbagai kesempatan memjadikan ia percaya diri dan

semakin kukutr untuk mengembangkan tari Minangfabau modem.

Sejak tahun 1987 hingga l99l ia menjadi bagian inti dari tim kesenian STSI

Padangpanjang dalam berbagai tampilannya baik di dalam maupun luar negeri.

Pengalaman itu membuatnya berkesempatan bekerjasama dengan Sanggar Sriwana

yang berkedudukan di Singapura untuk menampilkan karya tarinya pada sebuah acara

malam Minang dengan karya berjudul Tari Lenggok Indang dan tori Sapu tangan.

Pada kesempatan lain Rasmida berhasil menggelar karyanya di malaysia pada tahun

1997 dengan karya tari Molah Baindang dalam sebuah pesta rakyat di Pulau Pinang

Malaysia.
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Karya berikutnya pada tahun 1998 dalam diesnatalis ASKI Padangpanjang ia

menampilkan karya Takiah pada tahun yang sama karya berjudul Melayu Serumpun

Kasih dan tari Kisok merupakan karya-karya yang ditampilkan di kampus sTSI

Padangpanjang.. Namanya pun semakin populer ketika berperan sebagai penata tari

Bagadencak yang ditampilkan dalam rangka peny-arrbutan wakil presiden Republik

Indonesia pada tahun 2000 di sTSI tempat ia mengabdi sebagai dosen tali. Pada

tahun 2001, ia menampilkan karyanya di berbagai tempat di Malaysi4 *perti Tari

Indang Duo, Pasambahan, Piriang Badarai pada Pesta gendang Nusantara IV. Pada

tahun yang sarya pula, karyanya Titian Ala tampil dalam Solo Dance Festival di

Surakarta.

Tari Galau adalah sebuah karya bertema mengenai wanita yang ditampilkan

dalam rangka Temu Koreografer wanita Indonesia di STSI Surakarta- Ia pun menjadi

penata tari Bangkit, sebuah kolaborasi Minang-Bali, dalam acaftr mengenang

wafatnya Huriyah Adam, koreografer perintis tari Minangkabau modern' Pada saat

memperdalam ilmu tari di surakart4 ia juga berkesempatan melakukan kolaborasi

melalui karya./a miba (Jaut4Minang, Bali) dalam acata-a(f,&a seremonial tahunan di

Surakarta. Selanjutnya pada tahun 2003, ia memberi judul karyanya Membangkik

Batang Tarandam Tokoh Tari Minangkabau, yang merupakan hasil karya yang

diperuntrLrkkan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian program magisternya di STSI

Surakarta.

Rasmita adalah koreografer spesialis tari hiburan' Ia tampak mengikuti jejak

pendahulunya Hurijah Adam dan Syofyani Bustamam' Ide garapan karya-karya



tarinya berpijak pada gejala sosial yang cenderung berorientasi pada komunitas lokal

masyarakat Minangkabau.

Kecenderungan orientasi ke bentuk seni hiburan, dapat dikatakan sebagai

sebab utama mengapa karya-karya tarinya mengambil tipikal tari kreasi, dan bukan

tari kontemporer sebagaimana dua rekan seangkatanya yang diperbincangkan dalam

studi ini. Idiom-idiom gerak yang bersumber dari khazanah kesenian tradisi

Minangkabau cenderung tampil dalam kemasan lokal dan daya komunikasi estetisnya

yang bersifat lokal pula. Di sisi lain Rasmida adalah koreografer wanita

Minangkabau yang mengorientasikan karya-karyanya pada komunitas Minangkabau,

dan bukan bagi komrmitas tari pada umumnya.

Orientasi audiens tarinya yang mengarah pada komunitas Minangkabau

mengarahkan pilihannya pada bentuk kemasan gerak keatif atas bentuk-bentuk gerak

tradisi yang sudah umum dikenal oleh kom'rnitasnya. Dengan demikian ia

mempertimbangkan 
-secara 

hati-hati pemeran rn gerak pad tarinya sesuai dengan

tatanilai yang berlaku pada budaya masyarakat Minangkabau, misalnya pemilihan

erak yang pantas dilakukan penarinya pria dan wanita.gender dengan asumsi bahwa

dalam tari hanrs dibedakan gerak peran yang diperuntukkan bagi pria dan wanita-

Pembedaan ini didasarkan pada asumsinya bahwa restriksi-reshiksi yang bersumtrer

dari ideologi sosial Minangkabau harus tetap mendapatkan perhatian sehingga tari

dapat berkomunikasi dan menjadi bagian dari milik yang dapat diterima oleh

komunitasnya
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Gambar 4: Karya Rasmita walaupun sudah memperlihatkan pengembangan gerak
secara modern, namun masih tetap mempertahankan nilai-nilai yang
terkandung dalam adat Minangkabau. (Foto: Dokumentasi Rasmita
Tahun 2002).

2. Susastri Lora Vianti dan Tari Modern

[.ora, demikian nama seharian dari Susastri Lora Vianti, adalah lulusan ASKI

Padangpanjang, Ia mulai menampilkan karya perdananya pada Pekiminas tahvn

l99l di Surakarta dengan tajuk Badendang dirumah gadang. Ia juga mendapat



kesempatan mengikuti festival seni nuansa Islam tingkat perguruan tinggi se-

Indonesia di Aski Padangpanjang pada tahun 1993 dengan karya Ayak Seayun.

Dengan karya Indang anam ia tampil pada pesta Gedang Nusantara II lg94 di

Melaka, Malaysia. Dalam Contemporary Dance Festival (CDF) 1995 di Jakarta

menampilkan karya bertajuk garak jo gari*. Selanjutnya pada Indone.sia Dance

Festival (IDF) ia menyajikan karya dalam judri Tapuak Tingkah. Dalam rangka

memperingati 25 tahun wafatnya Huriyah Adam ia menyajikan karya Figura padLa

tahun 1996. Ia juga pemah melalrukan tur pertunjukan pada beberapa kota di Jepang

dengan karya Silek baganjuo. Karya berjudul Tersebab Anggun atowa Membangun

Menara Gading adalahkarya sajiannya pada Temu Korcografer Wanita I di Surakarta

pada 1998. Pengalaman hrmya ke kota-kota Amerika, seperti Sanfrancisco dan

Califomia pada 1999 nemambah catatan pengalamannya menampilkan karya-

karyanya di hadapan publikdi berbagai mancanegara. Pada kesempatan ini ia

berpengalaman terutama dalam kolaborasi musik dan tari Indonesia-Amerika- Setelah

menampilkan karya Memetik Api dalam sebuah festival tari di Yogyakarta tahun

2001 , pada tahun berikutnya ia juga mengikuti festival tari tunggal di Pekanbaru.

Lora juga adalah seorang koreografer yang memberi perhatian pada fungsi

tari sebagai hiburan bagi masyarakat. Pada agenda festival Musabaqah Tilawatil

Qur'an (MTQ) tingkat Sumatera Barat pada tahun 1998 di Padang dan 2002 di

Muara Sijtmjung, misalnya, ia bertindak sebagai penata tari massal. Demikian juga

halnya dengan keterlibatannya melalui karya Cindua Mato pada festival Pagaruyung

pada tahun 2003, ia dengan sadar harus mempertimbangkan kesesuaian ekspresi



tarinya sesuai dengan pertunjukan tari yang ditatanya. Pengalaman dalam agenda-

agenda seremonial ini juga diperkaya dengan keterlibatannya yang penting sebagai

koreografer dalam kerangka penyambutan Megawati Sukarno Putri, presiden

Republik tndonesia di Bukittinggi pada tahun 2004 lalu.

Berdasarkan uraian di atas tampaknya Lora memperlihatkan aktivitasnya

untuk tampil dalam berbagai festival seni, dan di sisi lain secara aktif berkarya untuk

agenda-agenda seremonial, seperti seremoni keagamaan, p€sta rakyat di berbagai

tempat. Degan kecenderungan ihl karya-karyanya juga mempunyai dua

kecenderungan karakter komunikasi, yakni di satu sisi addah tari-tari kreasi dan di

sisi lain ia tampil sebagai koreografer tari kontemporer. Ia dengan cerrrat

memperhitungkan komrmitas untuk penyajian karyany. Kepada komuritas

masyarakat awal, seperti komunitas dalam pesta-pesta komunal adat dan keagamaan,

ia menampilkan karya-karya yang mempunyai karakter yang sama dengan Rasmida

Namun ketika komunitas yang menjadi sasaran karyanya adalah komunitas seni,

seperti di kampus-kampus institut kesenian dan Taman Budaya, dengan berani ia

menampilkan karya-karya wi kontemporer.

Penghayatannya terhadap gejolak sosial yang ada dalam masyarakat

merupakan inspirasi sebagian karya-karyanya. Karya Tersebab Anggun atawa

Membagun Menora Gading adalah sebuah karya yang berisikan kritik sosial atas

kenyataan sosial masyarakat Minangkabau yang diamatinya.

Para pengamat tari di Sumatera Barat melihat Lora sebagai koreografer yang

tergolong berani menerobos sistem normatif yang mapan dalam masyarakat. Dalam



pemb€rian peran gerak, ia tidak melihat pentingnya membedakan antara gerak pria

dan wanita. Baginya, sebuah gerak yang diberikan kepada pemeran pria atau wanita,

dengan sendirinya akan diberi corak oleh adanya perbedaan natural jenis kelamin

tersebut. Dengan demikian, pemetaan terhadap karakter gerak merupakan bingkai

yang mengekang ekspresi bebas dari seseorang. Dalam konteks demikian, Lora

adalah juga seorang koreografer tari kontemporer.

Menurut teori, salah satu ciri terpenting corak kesenian kontemporer adalah

kecenderungannya berekspresi di luar jalur kemapanan normatif-sosial dan kaidah-

kaidah intrinsik kesenian modern. Kedua faktor itu dianggap sebagai penghalang

kebebasan berekspresi. Dilihat dari sebagian besar tipe-tipe karya tarinya, Lora

dengan sadar memasuki wilayah ini.
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Gambar 5: Karya Lora yang digarap dalam kemasan kontemporer yang tidak
membedakan antara gerak wanita dan pria. (Foto: Jamal 2004 Tahun
2004).

3. Deslenda dan Tari Semi Modern

Deslenda kelahiran 3 Desember 1963 lahir dan dibesarkan di Riau. Sejak

memasuki sekolah menengah, Deslenda telah menggeluti studi dalam bidang seni

tari. Tahun 1988 Deslenda menyelesaikan studi jenjang diploma pada Sejurusan

Sendratasik UNP . Pada tahun 1997 ia berhasil menyelesaikan program sarjana dalam



bidang ilmu yang sama pada almamater yang sama, dan selanjutnya mendapatkan

ijasah magister pada tahun 2002 p&a program Ilmu pengetahuan sosial dari

Universitas Negeri Padang. Berbeda dengan dua koreografer muda sebelumnya,

Deslenda selain sebagai koreografi, ia juga aktif dalam pertunjukan teater, dan

menggeluti seni tari pada lembaga pendidikan dan bekerja pada almamater asal

sekolah menengahnya yang berkedudukan di padang.

Sebagian pengamat mengatakan, Deslenda adalah seorang wanita yang

menjadi cikal-bakal Gusmiati Suid. Sebelum mencapai kematangannya ia telah

beberapakali mendapatkan penghargaan kesempatan tampil dalam pertunjukan tari

bergengsi. Bahkan jug4 ia telah mendapatkan pengahargaan dari institusi terhormat

atas kiprah seninya dalam mengikuti berbagai peristiwa seni pertujukan tari di

Indonesia. Pengabdiannya dalam mengembangkan tari-tari kontemporer menjadi

alasan baginya untuk mendapatkan penghargaan Gedung Kesenian Jakarta Award

pada tahun 1997. Atas prestasinya, ia mendapat penghargaan tampil pade perisiwa

seni The Jakarta International Festival of Performing Art pada tahun yang s:rma-

Sebagian besar karya tari Deslenda terbesar wilayah peristiwa seni yang

tergolong berbobot relatif tinggi. Penampilan perdanannya tahun l99l adalah pada

pertunjukan tari tunggal kelompok olah tari Galang di Padang. Peristiwa yang sama

dilakukannya pada tahun 1993 dengan menampilkan kuya Garak Tradisi Garik

Kontemporer di Padang. Setahun kemudian ia telah berkesempatan memasuki

peristiwa seni tingkat nasional Indonesian Dance Festival tahun 1994 di padang

dengan karya Koma. Dalam ContemporaA) Dance Festival tahun 1995 di padang ia



tampil dalam karya Kaji. Pada tahun yang sama ia menyelenggarakan pertunj ukan

bertajuk Resital Tari Kontemporer. Pada tahun 1996, di Padang dan Pekanbaru ia

tampil dalam pertunjukan tunggal bertajuk Dalam Tiga Koreografer. Semangatnya

yang tinggi membuatnya tidak melewatkan kesempatan lomba koreografi Gedung

Kesenian Jalarta 1997. Dengan tari Tuduang, ia berkesempatan tampil dalam

Jakarta Internatiorml Festival. Iajuga mengikuti Festival Pesisir 2001 bertajuk ftiat

dalam Dabua. Pada tahun yang sama, dalam, pameran pertujukan seni se-Sumatera di

Padang ia menampilkan karya Molah Molai. Kesempatan yang berharga bagrnya

untuk mengikuti undangan tampil dalam Indinesian Dance Festival /Idi Teater Utan

kayu Jakarta dengan karya yang disebut terakhir. Juga dengan karya yang sama, ia

mengikuti Pentas Seni III yang diselenggarakan oleh Dewan K,esenian Sumatera

Barat tahun 2002 di STSI Padangpanjang. Bekerjasama dengan Yayasan Kelola

Program Hibah Seni 2003 ia tampil dalam pertunjukan tunggal bertajuk Wanita di

Taman Budaya Padang. Dewan Kesenian Jakarta mengundangnya tampil di Graha

Bhati Budaya Jakarta tahun 2004 dalam tajvk Spirit of Harvest I.

Deslenda juga berkesempatan menjadi penata tari kolosal dalam berbagai

peristiwa seremonial, seperti dalam peresmian stasiun TVRI Padang tahun 1997 , tari

massal KRI di teluk Bayur Padang dalam tajuk Gading Batwh dari Bonjol lahtm

1999. Pada tahun 2000 ia menjadi penata tari massal dalam rangka pembukaan

Tabuik Piaman dalam tajuk Garak Bulan Urak Tabuik. Ia juga terlibat dalam teater

kolosal yang diperuntukkan dalam pembukaan pekan seni dan budaya Sawah Lunto

bertajr* Kancah Bara Sawah Lunto lahw2002.



Jika Lora dipandang oleh banyak orang sebagai koreografer yang berani

menantang badai ideologi sosial mengenai wanita, maka Deslenda juga berada dalam

kontinun pergerakan yang sama. Restriksi-restriksi yang hersumber dari pan<tangan

mengenai wanita Minangkabau yang ideal tidak membuatnya terganjal dalam

mengembangkan karya-karya tari kontemporer. Bahkan seperti tampak dari daftar

karya-karyanya, secara eksplisit dinyatakan bahwa ia seorang koreografer wanita

yang memilih tipe tari kontemporer sebagai corak tarinya- Ia peka dengan situasi

sosial yang bergejolak. Ide garapannya ditungkannya tidak dalam eufemisme

konvensional akan tetapi dengan karakter yang menukik tajam ke dalam soal-soal

yang menjerat kehidupan masyarakat. Memang cukup mengherankan juga bahwa ia

dapat eksis dalam dunia tari dengan memanfaatkan ide gerak dari gerak-gerak tradisi

Minangkabau.

Deslenda mengatakan bahwa dirinya membatasi kegiatannya untuk tampil

sebagai penari tari massal dalam berbagai kesempatan pesta komunal di Sumatera

Barat. Kesempatan itu hanya kadang-kadang dimanfaatkan untuk menunjang

penjarian dana dalam menyokong produksi tarinya. Dengan demikian, apabila

dibandingkan ketiga koreografer di atas, prinsip yang mendasari pengembangan

kreativitas tari mereka secara kuantitatif menunjukkan grafik yang berbeda

melibatkan diri berbagai pesta-pesta komunal. Meskipun perhdaan frekuensi

keterlibatan ini tidak sepenuhnya menjadi ukuran dalam menentukan orientasi

koreografis mereka namun hal itu dapat dianggap sebagai suatu indikasi yang brarti



dalam memahami sebagian tanggapan mereka terhadap realitas sosial yang mereka

hayati.

Ketiga koreografer pada dasamya mendapat kesempatan ,ntuk tampil sebagai

penata gerak dalam berbagai kesempatan pesta kom,nal sangat terbuka. Namun,

sebagaimana mereka akui, daya imajinatif mengembangkan kreasi gerak dalam corak

kontemporer amatlah terbatas sesuai dengan peruntukarurya. seorang koreografer

yang menjadi penata tari dalam seremoni komunal harus bersedia dengan hati-hati

mempertimbangkan secara matang tampilan-tampilan medium geralq busana darl

properti lainnya dalam kerangka komunikasi dengan penonton. Narrun orientasi

koreografis pilihan mereka memb'at masing-masing koreografer memiliki ciri

tersendiri dalam tampilan karyanya
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Gambar 6: tari Deslenda dengan judul Korsi, ditampilkan di Jakarta dengan
garapan kontemporer. (Foto: Dokumentasi Deslenda Tahun 2003).

E. Orientasi Koreografis Koreografer Minangkabau

Pada bagian sebelumnya telah disajikan deskripsi yang menggambarkan sosok

penampilan karya-karya tari para koreografer dalam berbagai kesempatan, baik

peruntukan tampilan karya mereka dalam kerangka festival seni budaya" maupun

sebagai dari suatu bagian dalam rangka intensifikasi suasiura seremoni komrmal
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dalam masyarakat. Produktivitas dan fiekuensi tampilan mereka dalam berbagai

kesempatan pertunjukan merupakan bulri yang tidak dapat diragukan bahwa jejak

keenam koreografer yang dibicarakan dalam studi ini patut dicatat dalam sejarah

koreografer Minangkabau. Di satu sisi, para koreografer senior atau matang telah

menunjukkan puncak kreativitas tertinggi mereka dalam berkarya. Bahkan dua di

antara mereka, Huriah Adam dan Gusmiati Suid, telah mengakhiri proses kekaryaan

dalam dunia tari bersamaan dengan meninggalnya mareka dalam usia yang relatif

masih produktif. Namun hd itu tidak menjadi alasan untuk mengatakan bahwa

mereka mati pucuk sebelum mencapai puncak keativitas mereka sebagai koreografer

yang pantas dibicarakan. Pada setiap tahunnya" para koreografer Minangkabau,

sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya mereka, tidak pernah lupa melalukan

penggalian terhadap semangat berkarya Huriah Adam. Lebih dari iq pada tingkat

nasional, Dewan kesenian Jakarta pada bulan Agustus 2004 dalarn rangka mengeftrng

lO0O hari kepergiannya tetah i.renyernatkan penghargaan kepada Gusmiati Suid

dengan julukan maestro koreografer Indonesia. Pada masa yang akan datang,

Syofiani Bustaman barangkali akan juga selalu dikenang dalam jejaknya sebagai

koreografer spesialis tari hiburan. Hal yang sama juga dapat dikatakan bahwa

meskipun para koreografer yunior belum mencapai puncak kematangan dalam

berkarya namun kecenderungan orientasi koreografis yang tersingkap dari karya-

karya meereka secara nyata telah menunjukkan arah yang jelas.

Masing-masing arah orientasi koreogmfis ini mempunyai konsekuensi jika

dilihat dari sudut analisis sosiokultural. Analisis sosiokultural ini berguna untuk



memperlihatkan bagaimana cara berada otonomi individualitas para koreografer

dalam mengahadapi hegemoni ideologi sosial yang mencirikan kehidupan kolektif

masyarakat Minangkabau. Dari sudut kekaryaan, Rasmida adalah koreografer yang

cenderung mengikuti jejak Huriyah Adam dan Syofuani Bustamam sebagai

koreografer tari kreasi, sementara Lora dan Deslenda cendenrng mengikuti jejak

spirit kekaryaan Gusmiati Suid sebagai koreografer kontemporer. Golongan

koreografer yang disebut pertama cenderung lebih nyaman dengan memilih tari

kreasi sebagai bentuk tari ciptaan merek4 sedangkan golongan yang disebut kedua

adalah kalangan yang menepis arus yang mengadang virtualitas kekaryaan mereka.

Melihat jenjang perjalanan karir Huriah Adam, tampak suatu kenyataan

bahwa caranya memandang keberadaan wanita tidak hanya tercermin dari ucapan-

ucapannya dan cara meniti karir koreografer, tetapi lebih-lebih dari karya-karyanya

Di satu sisi, dari konstruksi-konstruksi gerak tarinya tercermin orientasinya dalam

menggagarap tari di mana kebudayaan tradisi (Minangkabau) diaoggapnya penting

untuk dipertimbangkan dalam menggarap karya seni tari. Tradisi baginya merupakan

sumber yang mengandung khazanah gerak estetis yang dapat distilirisasi menjadi tari

Minangkabau modern. Gaya surau dan gaya sasaran merupakan dua khazanah hadisi

Minangkabau yang mendasari karya-karyanya. Namun ada suatu kenyataan yang

menganjal orientasinya ini, yakni, dunia sasaran dan surau merupakan dua dunia yang

didominasi pria sehingga gerak-gerak yang ada dalam kedua drmia sosial ini terkesan

menjadi otonomi laki-laki. Berhadapan dengan kenyataan inilah Hudah Adam
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mengungkapkan konsepsinya mengenai pentingnya wanita memperoleh kebebasan

yang nyata dalam kenidupan.

Bagi koreografer yang searah dengan Huriyah Adam harus hijrah ke negeri

lain seperti Gusmiati suid yang punya tekat untuk merombak lebiasa yang kaku dan

mamperkasai pembaharuan-pemabahnran sesuai dengan perkembangan zaman-

Sementara bagi koreografer yang tidak sanggup mhrk menerobos tekanaD-tekanan

tersebut dapat bertahan tinggal di kampung halaman walaupun harus menahan arus

gejolak dalam dirinya. Artinya dengan jujur dalam batiniah para koreografer

mengakui konsep pembaharuan yang telah dicetuskan oleh tokoh Huriyah Adam, hal

itu terlihat dari sikap para seniman-senimana yang selalu mengenang buah karya-

karya tari yang digagas oleh Huriah Adam dan tidak jarang pula dijadikan sebagai

sumber garapan, bahakn unhrk pendidikan formal karya tari Huriah Adam di jadikan

sebagai materi bahan ajar sekolah-sekolah. Namun di sisi lain para koreografer

harus mampertahankan dan peduli dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang

dianggap kental di tengah masyarakat Minangkabau. Tampaknya pada saat ini sikap

demikanlah yang paling tepat untuk dapat diterima di tengah

Minangkabau sekaligus membuat tokoh koreografer dapat bertahan di kampung

halam, misalnya terlihat pada karya-karya Syofrani.

Sementara itu, karya-karya tari SyoSani tidak berhadapan secara frontal

dengan sistem sosial masyarakat Minangkabau sehingga konflik antara karya dan

masyarakat tidak terjadi sebagaimana dialami oleh Huriah Adam, Gusmiati Suid.

Orientasi garapan geraknya yang bersifat kemelayuan membuatnya tetap sepadan



dengan pandangan bahwa gerak wanita mestilah lembut dan gemulai serta manis di

pandangan mata. Ini dimiliki tari-tarinya, seperti tercermin secara kental dalam tari

payung ciptaannya: meski tarinya berbentuk tari :rotik berpasangan namun pola

gerak dan komposisi-komposisi yang membangun keunrhan tarinya masih tetap pada

batas kewajaran umum. Situasi demikian menunjukkan adaaya keberdampingan yang

harmonis antara karya dengan kehidupan masyarakat. Keberdampingan karya-karya

tarinya dengan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat perkotaan, pada

dasamya juga didukung oleh kiprahnya yang bergerak di seputar dunia hiburan, baik

pada pesta-pesta komunal mauprm upacara-upacara formal yang diselenggarakan oleh

pemerintah.

Dapar ditarik kesimpulan, bahwa secara teoretik dapat diterima atau tidaknya

aktivitas-aktivitas individu dan peran-peran wanita dalam sistem seni perhmjukan

sangat dip€ngaruhi oleh aspek. normatif I'ang diterima sebagai benar (taken for

granted)oleh masyarakat pada umumnya. Dengan kata laiq penerimaan peran wanita

masyarakat sangat ditentukan oleh normatif yang berlaku dalam sistem kultural,

karena norma-norma yang terkandung dalam sistem kultural tersebut merupakan

ideologi yang mengatur, dan dijadikan acuan bagi seseorang untuk bertindak. Sistem

kultural yang beroperasi dalam arus seni pertunjukan profesional di Sumatera Barat

dijiwai oleh gagasan humanisme yang secara tegas diaktualisasikan para koreografer

dalam karya mereka- Sementara itu, Huriah Adam dan Gusmiati Suid

memperlihatkannya dengan mengolah sistem tradisi ke dalam bentuk pengungkapan

yang baru, yang dapat diterima dalam sistem nasional dan intemasional. Kepedulian
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mcrcka tcrhadap konscp hurnanisme dalam proscs kreatifini bcrarti menghargai hak

堡 ariah manuSa untuk mengckspresikan did.Dengan demikian gttOlak gCi。lak

yang tampak dalatn realitas sosial harus diukur dengan no..1la perikemanusiaan Jadi

ユa para scdmm pЮ
ち
"nd memberikan nnng ymg luas mtt wani鯰

menganl」 aヽsikan di五 ddaln dunia seni pertuniukan Minangkabau itt berarti karena

mcreka berpandangan bahwa sebaga manusia berhak untuk berkn3ai dan

mengckspresikan diHnya mclalui pilthan‐ pilihan yang dipumskan,dalaln hal ini seni

pe―Jukan ad」 ah pilihanしagi waniぬ untuk mengesp●sikan rasa seninya

Sistem pendidikan merupakan aspek yang menJembatani orangЮ rang untuk

mengadaptasikan diri dcngan suan tantangan masa. Pendidikan modem yang

menJiwal sistem se述  pemiukan prOfesional tenmya bcЮ 五eIItasi pada

pcmbentukan ttkap,intclehal,yang面 面jtan dalam kary″ 疇 ちdan sekaligus

hal itu akan membentuk watak kepHbadian sescOrang.Dapat juga dikcmnkan

ballwa maJu mundurnya prcstasi seseOrmg sangat ditentukall oleh kemampuan und

memahami,menanggapi,atau menganalis suatu o可 ek yang dJadikan sebagai sumber

prestasi.Dalarn hal ini keanekaragalnan cOrak karya senl yang hadir di tengah

masyarkat Sumatera Barat scbagai pe― Judan prestasi yang dicapai seseorang atau

sckelompok orang. Misalnya Gusnll灘 Suid muncul dengan karya kontemporemy■

selcaligs menuninanjati di五 yang dirathnya melalui periuangan‐pejuangan.seldu

berkreasi mencari pembahamn pembahaman,sehingga kebanlan kttya sccara

kontinu membuat ia selalu cksis di tengah masyarakat khususnya dalaln pcrcatllran

dunia senl pertunJukan.



Konsep tari kontemporer yang baru dikenal di Indonesia telah menjadi bagian

yang tercermin dalam cara Gusmiati Suid dan diikuti Lora dan Deslenda mengolah

karya-karya mereka. Dengan pandangan itu membuka peluang bagi seseorang untuk

berkreasi secara bebas, tidak ada yang mengika! terlepas dari ikatan-ikatan kakq

bebas dari aturan-aturan yang dapat menghambat perkembangan dan kekayaan

imajinasi, ide-ide seseorang. Hal ini sejalan dengan ungkapan Soedarsono yang

menyatakan bahwa pada m.rsa pasca kemerdekaan terutarna setelah meluasnya

kebebasan individrl maka seni perhmjukan mulai berkembang dengan nafas ekspresi

individual (R.M. Soedarsono, 1999: 47). Bahkan, sebagaimana analisis para

pengamat terhadap Api Dolam Sekam karya Gusmiati Suid, karya ini mencerminkan

penghayatan bahwa tradisi bukanlah pajangan melainkan suatu alternatif yang

dapatdigunakan dalam mengahdapi kenyataan yang mengalami perubahan.

F. Analisis Karya

Pada uraian di atas telah dijelaskan gambaran umum tentang kaberadaan

koreoogafer serta kiprahnya dalam berkarya. Namun pada berikut ini akan dibahas

tentang karya dari masing masing koreografer yang mengacu pada: a) bentuk pola

garapan, meliputi bentuk koreografi, misalnya apakah karya it ditampilkan secara

hrnggal, due! kelompok, dan bentuk sifat sajiannya, meliputi apakah tari itu disajikan

alam bentuk kontemporer atau monumental; b) sumber garapan yang dijadikan

sebagai sumber gerak dalam karya, misalnya apakh karya itu bersumber dari gerak

tradisi, modem, atau pencarian melaluineksplorasi; dan c) tema garapan yang



diangkat dalam sebuah karya yang diciptakan; d) orientasi garapan, misalnya apakah

tari itu ditampilkan dalam bennrk pola tradisi, modern, posmodem. Analisis karya ini

akan ditelususri dari sejumlah karya yang diciptakan, schingga dapat dim.akanai

kecenderung dari masing-masing koreografer, sekaligus menentukan identitas para

koroegrafer wanita dalam konsep mereka berkarya.

l. Karya Koreografer Senior (Periodesasi 1960-1990)

1.1 Huriah Adam

Jika disimak penjelasan terdahulu Huriah Adam menapaki karya tari nya

dengan penuh tantangan, namun ia berhasil meciptakan sejumlah'karya yang

sampai saat sekarang tumbuh subur baik dikalangan instansi sekolah kejurun

dan perguruan tinggi, maupun dikalangan sanggar-sanggar tari (payuguban)

Huriah Adam telah memulai karya tarinya sebelum tahun enam puluhan.

Adapun karya tari tersebut adalah, pada tahun 1954-1957 diciptakannya lima

buah tari yakai; Tari Gadih lanbah; Tari Nino Bobok; tari salabat laila: tari

lilin dan tari tala bana- Adapsn bentuk oientasi pola garapan tari ini adalah

tari tradisi yang sudah dikreasikan menurut fersi Huriah Adam dengan

menggunakan sumber garapan gerak tari tradisi melayu dengan memadukan

gaya sasaran dan mengacu pada teknik gerak pencak silat, meskipun pada

kelompok karya ini masih terlihat dominan gaya melayu. Tema garapan yang

dianggkat dalam karya tari ini adalah merujuk pada nilai-nilai sosial

minangkabau yang disajikan dalam bentuk tipe tari dramatik dengan gerak
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representasi estetis. Sementara bentuk pola garapan koreografinya adalah

kolompokTahun 1960 Huriah Adam menciptakn tari nelayan dengan orientasi

garapan tradisi mengacu pada vokabuler gaya sasaran. Adapun tema yang

dignakan nilai-nilai sosial minangkabau dengan sifat sajian mengarah pada

tipe tari dramatik dengan sajian gerak representasi estetis. Pada tahun yang

sama Huriah Adam memperkuat fokus pertianya pila gaya sasaran kedalam

karyanya. Hal ini dihujukan dengan semangat Huriah Adam untuk

memperkaya pengalamarurya dengan mempelajari Tari Tanbentan yang

meliputi pado-pado, dendaang-dendang, adau-adau, sibadindnin dan

sijundai. Selnjutnya mempelajari tari mulopado, yang kemudian

mengahasilkan tari bebas dan tari pahlawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tari bebas dan tari pahlawan orientasi pola garapannya berbentuk tradisi,

dengan sumber garapan gerak trasidi, sementara tema garapannya merupakan

konllik sosial masyarakat Minangkabau yang disajikan dalam bentuk gerak

representatif estetis. Pada tahun 1968 Huriah Adam mengembangkan karimya

dengan memperkaya teknik tari modem di Jakarta. Pengalaman itu

melahirkan, dan lari Sepasang Api Cinta dengan orientasi pola garapan

tradisi, sumber garapan mengacu pada gaya sasarar/tradisi yang dikemas

dengan teknik modem, sehingga karya itu terlihat modem dan enerjikkabau

dengan sifat sajianya mengarah pan sajian gerak simbolik.
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1.2. Syofyani Bustamam

Syofyani lazim diberi julukan sebagai koreografer yang memiliki

karakter entertaiment atas karyanya. Dikatakan demikian hampir dari semua

karyanya ditata dengan lembut dan harncnis sehingga harmonis dengan

musikpengiringnya,yakniperpaduanmusiktradisionaldenganmusikbarat.

Agaknya oriantasi karya tari syofyani yang lembut itu juga dipengaruhi oleh

gurunya Syoyan Naan tempat ia menimba ilmu yang didominasi dengan

gaya geak melayu. Karya yang cenderung lembut dan romantis itu menjadikan

nama Syofiani jadi besar dengan menampakkan identitas diri sebagai penata

tari hiburan/entertaiment.

Pada tahun 1949 teparnya ketika Syoffani berusia 13 tahun telah

memulaikaryaperdananyadenganjudulT.zstruSangBulanyangdiangkatdari

sebuahjudullagusekaligussebagaimusikpengiringtarinya.Padatahun

1960-an Syoffani mernadukan sasaran dengan gaya melayu yang dijadikan

sebagai sumber gerak datam karya tarinya- Adapun bentuk karya tari yang

diciptakannya yang populer saat itu adalah Tari piring di atas kaca; Tari Sapu

Tangan; Tari magek; Tari payung; dan Tari pasambahan' Orientasi pola

garapan ini berbentuk perpaduan gelayu dengan gaya sasaftm sehingga

memberi wama tari kreasi, sumber garapanya adalah perpaduan tari tradisi

minang dan melayu; tema garapamya adalah nilai-nilai sosial budaya

mingkabau, sajian dalam bentuk monumental dengan mdia gerak representasi

estetis.



13. Gusmiati Suid

Gusmiati Suid deikenal dengan seorang tokoh koreografer unggul

dengan karyanya yang modem dalam konteks dan tradisional dalam konten

ftompas, 2004: l8) baik dikalangn nasional maupun intemasional.

Keberhasilan Gusmiati hingga ia deberi penghargaan dengan julukan maesfro

koreografer indonesio- Adapun kurya tari yang telah membawa

kepepulerannya sebagai koreografer adalah sederelan tari yang diciptakan

pada tahun 1964 sebagai karya perdananya adalah tari payung; Tari

Kesawah; Tri cewang di tangik Kamudian disusul dengan karya tai Tari

Layang-layang; Tari Panen, tmi alang Babega, Tari Gandang Tari

Sapalruang, Tari Piring. Pada tahun 1978 karya tai Rantdk yang

dimenangkan Gusmiati pada Festival Tari Rakyat Nasional. Tari ini

diciptakan dengan pola garapan tradisi, zumber garapan mengacu pada gerak

tradisi dengan teknik gerak pencak silat, dan tema-tema garapamya

merupakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat minanagkabau dengan tipe

tari dramatik dengan sajian gerak representatif terlihat pada tari layang-

Iayang dan tari pcyung,tari kzsawalt, tari panen sementara tipe tari mumi

disajiakan dalam bentuk monumental dengan media gerak

nonrepresantisional terlihat pada tari cewang dilangik, tari gandang ,tari

rantak Pada tahun 1987 keteguhan hati Gusmiati pindah ke jakarta sehingga

namanya jadi besar dimata golongan seniman hingga mancanegara.

Kesempatan Gusmiati untuk mengembangkan dirinya sebagai koroegrafer



modern semakin meluas bahkan pola garapan karya-karya tari yang diciptakan

semasa berdomisili di Jakarta brapan modem dan disajikan secara

kontemporer walaupun secara konten masih menghembuskan nafas tradisi.

Sumber garapannya merupakan peqpaduan gerak tradisi yang dipadukan

dengan pencarian gerak modem, sementara tema garapan diangkat dari

konllik sosial masyarakat yang merespon keadaan modem dan

mengekspresikanya dengan pandangan pada masa kekinian ke dalam sajain

karya tari dalam kontek modem. IGrya itu disajikan dalam bentuk tipe tari

absrak dengan sajian gerak secara simbolik. Adapun karya-karya yang digarap

dengan pola modem adalah karya Umbuik Mudo, Puti Gadang Barryah,

Kedua pada pola garannya memaksukkan unsur cerita di dalammya dengan

menggunakan idiom bakaba, randai dan dendang. Tiga deretan karya tNi

dengan judul Balaba (tahw 1992), Kabar Burung , (tahun 1997), dan Api

dalam Sekam (tahun 1998), ketiga karya besar Gusmiati Suid yang

menghantarkannya sebagai koeografer rnaestro sekaligus masa berakhir nya ia

berkarya, karena ia harus menghap YangMaha Kuasa Tapi sungguhprm

demikian tarinya tetap hangat dikalangan seniman tari sehingga karya tari

terakhir sempat ditampilkan di dibeberapa tempat seketika Gusmiati Suid

sudah tiada di hadapan kalangan senimannya.
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2. Karya Koreografer Yunior @eriodesasi 1990- Sekarang)

2.1. Rasmita

Disadari atau tidak Rasmida adalah seorang koreografer yang taat

untuk mengekspresikan karya dalam bentuk karya keasi yang berpijak pada

tari tradisi minangkabau. Jika tidak berlebihan Rasmida boleh dikatakan

dalam konsep berkarya mengikuti jejak Syofuani Bustaman yang peduli

dengan tatanan norma yang melembaga dalam budaya minangkabau, sehingga

karya tarinya selalu memperhit,ngkan nonna-nonna tersebut dengan tidak

menghambat kreativitasnya dalam berkarya. Kesamaan diantara kedua

koreografer tersebut tampak pada warna karya yang mereka ciptakan,

meskipun dengan pijakan sumber garapan yang berbeda. Misalnya Syoffani

lebih didominasi oleh pijakan-pijakan gerak melayu, sementara Rasmida lebih

kepada pijakan-pijakan gerak tradisi minngkabu. Sementara perbedaan dari

kedua koreografer ini terlihat dari tingkat kreasinya yang bergerak cepat dari

waku-kewaktu sehingga memiliki kemampuan daya kreativitas yang

berkembang secara cepa! hal ini tampak pada kreativitas yang dimiliki

Rasmita Jika Syoyani memulai karyanya dari kalangan seniman lokal, namun

Rasmita secara dini mengekspos karyanya pada kalangan masyarakat

minangkabau yang berada diperantauan, seperti malaysia yang bertaraf

intemasional. Dari segi kuantitas karya Rasmita termasuk koreografer yang

tangguh dan mampu memproduksi dari waktu-kewaktu secara kuntiniu

sehingga menghasilkan sejumlah karya dalam waktu relatif singkat. Adapun



rg diciptakannya adalah: Tari Lenggok Indang dan Tari Sapu

p,ada tahnn l99l). Tari Molah Badendng, (1997), Tari Takiok,

.:rumpun Kasih, Kisok (1998), Bagadencak (20O0), Tari Indang

"'.''ri Pasambahan, Tari Piring Badarai, Tari Tinan Aka, Ttt i Galau,

.<kit, Tari Janiba, (2001), Secara umum sederatan karya tersebut

..,ingan pola garapan kreasi dengan sumbei garapan gerak tari tradisi

.'ma-tema yang dianggkat dalam karya tersebut merupakan nilai-nilai

\.,lianangkabau dengan kecendenmgan tipe tari mengarah pada

聖
　

噸

ian studi dengan sajian gerak repfesentatif estetis. Walaupu ada

,paya untuk menggarap karya itu dalam bentuk pola modern, namun

elihatan dominan pada pola garapan kreasinya. Sementara Karya

' '.nskik Batang Tarandam yang digarap dalam bentuk pola garapan

., namun sumber garaparutya masih kental pada gerak tradisi meskipun

. rggunakan teknik{eknik modem adapun tema yang dianggkat dalam

, ' adalah gejolak realitas sosial komunal mayarakat Minangkabau

n Hiriah Adam. Karya tari tersebut disajikan dalam benhrk

. , er dengan media gerak simbolis.

' '"^nti Lora Vianti

dasamya Lora seanggkatan dengan Rasmita . Kedua koreografer

ari segi pendidikan mempunyai latarbelakang yang sama yakni

,, r lan Instansi yang sama, bahkan sampai saat sekarang sama-sama



mengabdi pada instansi asal mcrka di sTsI Padangpan」
ang Natnun darl sisi

pengembangan karer mcrka menlilih alian yang berbeda khusunya dalaln

berkarya.Jika Rasnlita oHentasi pOla garapan karyanya berbcntuk kreasi dan

elni mOdcm,namun dari siJ kepepuleran di tengah masyarakat milllangkabau

mercka satna_salna berprestasi Akan tetapi unは kepcpdcran di tinメ at

intemasional Lora lebih bergerak secara luas melanglangbuana di berbagal

mancanegara seperti Asia dan Eropah.Lora disengaia atau tidak'力 mpak

menglkutlJeJak Gusmiati Suid dalam kOnsep berka47a Namun Jika Gttmiati

mcnapaki jeniang kari五 nya penuh lika‐ liku dan dimulai dari pcringkat lokal,

narnun Lora dalatln waktu sin』 at melttukan karemya bergerak cepat untuk

listas peringkat inmasiOnal.walaupun dalam halini kita tdak dapat pmgki五

Lora ddatn jttang k面 mya ddak setara dengan Gusmiati Suid,tetapi

setidaknya 10ra cikal‐ bakal mengikutt jciak Gusmiati Suid dalam menyikapi

jCniang karimya sebagai kOreOgrafer mOdem.Dalalle wab relatifsingkat iora

tlah menghasilkan ttumlah katta berprstasi dikdangan seniman baik tingkal

nasional maupun mancaranegra.Pada tahun 1991 Lora telah memulat karya

rerdananya dcngan judul rari βαレ″ヵ″ R″″α力 (bね写 Karya ini

ttampilkan pada Pckan Seni NasiOnal ockSeminas),hal ini tampak Lora

‐■apaki jeniang katimya menempuh jJan pintas mettu pada thょ
at

■ヽOnal,sekaligus geiala ini menunJukkan prestasi yang din」lk Lora sめ agai

ial awal untuk mengcmbangkan karimya.Karya sclajumya adalah,И
ソαk

″″(tahun 1993),  ル滋″″gИ″́″ ctahun 1994),Caralノο Gari■,■∝′



Tapuak Tingkah (tahun 1995), Pigura, Silek Baganjua (tahun 1996), ?ari

Tersebab Anggun Atwa Menara Gading, (tahun 1998), Tori memetik Api

(tahun 2001), Cindua Mato, (tahun 2004), Sederetan tari ini adalah berraraf

intemasional yang ditampilkan di berbagai negara . Sejumlah tari ini digarap

berorientasi pada pola garapan modern yang disajikan dalam benhrk

kontemporer dengan menggunakan sumber garapan mengacu pada gerak traisi

dan pencarian gerak-gerak estetis. Tema garapan mengacu pada konflik sosial

masyarakat Minangkabau dan bahkan Tari Tersebab Anggun A*a Menara

Gading sebuah garapan tari dengan tema garapan kritik sosial terhadap

kenyata sosial masyarkat minangkabau. Karya tari ini disajikan dalam bentuk

tipe tari abstrak dengan sajian gerak sirnbolik. Dapat disimpulkan dari awal

karya yang diproduksi oleh Lora telah memperlihatkan prestasi yang sangat

gemilang. Hal itu tampak pada perjatannan karyanya yang didominasi

ditampilkan di berbagai negara bertaraf internasional. Dari perjalannan karya

Lora terlihat berjatan mulus walaupun ada laikil-krikil yang ditemukan dalam

proses berkarya namun dengan mudah dapat dilewati hingga ia dapat

berkiprah melaju dengan cepat. Hal itu tah yang membedakannya dengan

Gusmiati suid karena dalam proses berkarya Gusmiati Suid harus berjuang

keras untuk memcapai kegemilangan karirnya
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2.3. Deslenda

Deslenda adalah seorang koreografer yunior produktif, baik dalam

jenjang karernya sebagai seniman tari maupun dalam organisasi seni mimlnya

sebagai pengelola sanggar, maupun teater. Deslenda tampak cikal-bakal

penerus Gusmiati Suid sama hal nya dengan Lora- Dalam jenjang karir

Deslenda seangkatan dengan Lora dan Rasmita, Cuma saja Lora dan Rasmita

belatar belakang pendidikan dari STSI, sementara Deslenda berlarar belakang

pendidikan dari Universitas pendidikan di uNp pada Jurusan pendidikan seni

Drama Tari dan Musik (Sendratasik). Akan tetapi orientasi kekaryaan

Deslenda dan Lora memiliki karakter relatif sama. Dalam perjalanan sebagai

seniman tari Deslenda juga sering menampil karyanya baik tingkat nasional

maupun internasional. Akan letapi unhrk melawat ke berbagai mancanegara

Lora lebih jauh dominan dibandingkan dengan Deslenda dan Rasmita.

Adapun karya tari perdana Deslenda adalah tari Galang (pada tahun lgl),
Karya Garak Tradisi Gaik Kontemporer (1993), Tari Koma (1994), Kaji

(1995), Tari Tuduang (1997), Riak dalam dabua Q}}l)Molah Molai e}}l),
dan tari masal yakni Gading Batuah dari Bonjol (1997), Garak Bulan (Jrak

Tabuik (2000), Kancah Bara Sawah Lunto Q002).dari sederatan karya

tersebut pola garapan nya berbentuk modern , dengan sumber garapan gerak

tari tradisi, sementara ide garapan merupakan konplik sosial masyarakat

Minangkabau. Tari ini disajikan dalam bentuk tipe tari absrak dengan sajian
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gerak simbolik. Beberapa deretan karyanya disajikan dalam bentuk

monumental dengan media gerak representasi estetis.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari masing-masing

koreografer tergambar bahwa mereka berkarya 2ts5 das61 kekayatrn imajinasi

yang dimiliki secara perorangan, yang kemudian diekspresikan melalui karya

seni "tari" dengan versi yang berbeda. Untuk konsep garapan dan proses

garapan mereka memiliki kebebasan secara individual dan mengungkapnya

dengan menggunakan idiom-idiom tertentu hingga terujud karya seni sesuai

dengan pemahaman mereka terhadap karya yang dipersentasikarurya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap karya_karya mereka,

maka karya-karya tersebut dapat diklarafikasi sesuai dengan tinjau karya yang

dibahas dalam tulisan ini. Adapun bentuk karya_karya tersebut dapat dilihat

pad tabel berikut ini.
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Tabel: 2 Tinjauan Orientasi Karya

′

No Koreografcr Populanlas

JcllJang Kar"

咄̈̈
山
『

Ｓ

Ｇ

Tema Carapai

¨̈
ｏ‐ａ
ｂ

Pola Carapan

sirat sttian

1 Huriall Adalll Nasional Tradisi Tradisi Kehidupa. sosial
M.syaratar MK

ヨ鉢
■

飾
ＭＫ

Kelompok Monum€n(,l

2 Syoyani
Bustamam

Naslonal Traisi

KJeasi

PTad‐
Tttlsi MK

Dan Tttdlsi

Mclavu

Kchldupan Ssial
痣

Kclompok Monummld

3 Cusnliau Suid Intcmasional

¨̈
Tralsi MK

Modem
Kcgldupan Sosial
MIC

N‖ai nllal Sosial

MK

Konflik   Sosial
univcsa

Kclompok Monurrcnid

KontertlporEr

Ra5mita Pemula Tradlsi

Krcasi

Tardisi コ鉢ａ

Ｍ̈Ｋ
Duet
Kclompok

Scmi
koniemparcr

5 Susmita lora
Viantl

Intemasional

　̈　　鋼̈

Tradisi

Modcm

N:lal nnat Sosila

MK
K.lompok Kontcmpoftt

6 Deslenda Pemula
ｍＳｃｍｉ臓

Tradisi 譴優
Ｓｋ

鰤
ＭＫ

Tunggal

Kclompok

Scmi
Kontcmpor6



KEsrMPUffi\Ho,n ro*on

.. ' ., trasil Penelitian

, i'er wanita Minangkabau pada saat ini boleh dikatakan sudah

'.,npat jarfi lebih strategis jika dibandingkan dengan koreografer-

; ,.rlu (senior). Jika para koreografer senior menapaki jenjang karemya

'r yang keras, namun para koreografer muda (yunior) menapaki

. relatif dengan perjalanan mulus, asalakan saja memiliki kemampuan

. ngan mudah prestasi itu dapat dicapai dan dapat diakomodir secara

.na para koreografer sudah mendapat tempat dan peluang untuk

. ,n gagasannya baik dikalangan lokal maupun intemasional.

. :. oroegrafer senior seperti Huriah Adam dan Gusmiati Suid dalam meniti

, dari tingkat lokal dengan penuh tantangan kultural di tengah

.lrnangkabau, karena karya mereka dianggap bertentangan dengan nilai-

, rg berlaku pada budaya masyarakat Minangkabau. Mereka baru dapat

.;nbangkan gagasanya lebih leluasa yang digarap secara profesional

srrdah hijrah ke Jakarta Berbeda dengan SyoSani menapaki jenjang

,luh dengan jalan mulus, barangkali hal itu disebabkan oleh karena

' .,nr dianggap selaras denagt nilai-nilai kultural masayarakat

t\.1I I L r i..i l\?r l)1ll

,'narik lagi akan realitas yang dialami oleh koreogafer muda (yunior)
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menata karimya relatif tanpa tantangan hingga mereka dengan mudah dapat tumbuh

dan berkembang dengan lebih leluasa. Prestasi mereka bakal berkibar dengan

cemerlang. Hal ini sudah mulai tanpak ketika mereka mengawali jenjang karirnya

relatif tiadak mendapat tantangan kultural di tengah masarakat Minangkan. Realitas

menunjukakan bahwa Rasmita dan Deslenda masih digolongkan sebagai koreografer

pemula dalam waktu relatif singkat dapat menyuguhkan karyanya dalam bentuk

sajian semi kontemporer baik pada tataran lokal maupun pada peristiwa-peristiwa

tingkat nasional. Jauh dari itu Lora memulai jenjang karirinya sebagai koreografer

telah berhasil menampilkan karyanya dalam bentuk sajian modern yang diiringi

dengan kepopulerannya pada tingkat intemasional.

Dari segi kekaryaan walaupun karya Huriah Adam tidak disajikan dalam

bentuk konterporer, narnun namanya cukup dikenal dikalangan seniman lokal,

nasional dan intemasional. Prestasi Huriah Adam disamping memiliki kemampuan

untuk memadukan gcrak gaya esaran dengan gerak gaya surau ke dalam karya

tarinya, namun ia adalah orang pertama sebagai tokoh perintis tari miang modern.

Sementara Gusmiati Suid pada awal karyanya be.prjak pada gerak tradisi yang

diperkuat dengan teknik-teknik silat. Karya tarinya disajikan dalam bentuk

monumental. Ia populer dengan julukan sebagai penerus Huriah Adam. Namun pada

penghujung karimya ia dikenal sebagai seniman dan koreografer profesional yang

berkiprah pada tari modem dan disajikan dalam bentuk kontemporer dengan

mengangkat tema-tema konflik soasil masyarakat yang diekspresikan dengan gerak-

gerak simbolis. Adapun Syoffani populer sebagai koreografer tari keasi yang



berpijak pada perpaduan gerak tari tradisi minang dan tradisi melayu. Adapun tema

yang diangkat dalam karyanya merupakan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat

Minangkabau ke dalam tata tari yang disajikan dengan gaya lembut dalam bentuk

sajian monumental. Di sisi lain Lcr4 populer sebagai koreografer yunior dan

mampu mengangkat konflik sosial, bahkan kritik sosial ke dalam karya tarinya yang

digarap dalam bentuk modem yang dihidangkan dalam sajikan kontemporerl tanpa

mendapat tantangan kulnral yang berarti. Awal karirnya ditempuh dengan jalan

mulus, ia tidak terlalu lama untuk mendapatkan kepopulerannya sebagai koreografer

bertaraf Internasional, bahakan dengan kata lain seakan-akan Lora mlewati masa

jnjang karimya sebagai koreografer untuk tingkat pemula. Hal ini dia raih dengan

kekayaan kreativitasnya yang cemerlang hingga membuatnya langsung populer untuk

tingkat nasional maupun Intemasional. Sementara Rasmita dan Deslenda populer

sebagai koreografer pemul4 tetapi mampu menmbus tantangan kultural dengan

kreasinya yang semi modem. Jika Deslenda tampak memulai karirnya dengan

menggunakan teknik-teknik modem pada karya tarinys, tetapi ia belum sepenuhnya

mencapai kepopulerannya seperti yang dialamilora. Artinya walaupun karuanya

sudah disajikan dalam bennrk kontemporer namun orientasi pola garapan karya nya

masih tergolong semi modem. Lain halnya dengan Rasmita yang sangat setia dan

berhati-hati mempertimbangkan nilai-nilai ruang gerak yang menjadi ukuran

kepantasan yang dapat dilakukan oleh wanita dalam kehidupan masyarakat

Minangkabau, sehingga gambaran tatanan nilai itu ikut mewamai karyanya yang

beriontari pada pola garapan kreasi walaupun sudah ia coba untuk menampilkan



. ..,rlam bentuk sajian kontemporer, namun karya tari lebih dominan

. nonumental.

;kapan adagium budaya Minangkabau yang menyatakan kain

'tk dipakai barn (Ka;n dipakai usang , adat dipakai banr), Sakali

' " tapian baranjak (sekali air besar, sekali tepian berubah) tampak

.ita Minangkabau dalam menapaki jenjang karimya, terutama

",irrkan. Walaupun kiprah wanita dalam jenjang karer koreografer

kultural yang berarti bagi koreografer senior, namun hal tersebut

...."..^ukan pada koreografer yunior. Realitas ini menunjukkan sadar

,va masayarakat Minangkabau khusnya bagi koreografer wanita

"i memahami dan meredefinikankan arti sesungguhnya ruang

prinsipnya dimiliki semua orang yang dapat diungkapkan dalam

,' tertentu.

, ,,. terlihat nyata pada koreografer yunior, dalam usia muda mereka

l.erya dan mengekspresikan dirinya ke dalam karya tari. Tempat

,plcsi lebar, sehingga mereka dapat memilih untuk menempatkan

3ai kesempatn dan kegiatan seni. Di sisi lain kesempatan

- :ndidikan seni mendorong mereka unhtk lebih kreatif . Mereka

. -Jianya dengan lebar karena mereka mendapat kesempatan yang

. , , . . iasi kekayaan seni di lingkungan sendiri dan di luar lingkungan



dapat diapresiasi baik melalui media massa maupun secara lalngsung' Peluang itu

tidak dapat lagi membendungi keinginan-keingin para koreografer yunior untuk

berkiprah lebih jauh dan leluasa dalam berkarya seni' Demikian juga gejolak itu

membuat para pengamat kultural tidak dapat lagi membendungi arus globalisasi yang

sngat kompeleks dan merasuk paa pencinta-pencinta seni khususnya korcografer

wanitaMinangkabaubasiktingkatyuniormaupunsenior.Walausebalngian

koreografer masih ada yang kental untuk peduli dengan tantangan kultural yang

dijadikan sebagai tolak ukur baginya dalam berkarya, tetapi setidaknya peluang itu

ada, hanya tingal bagi sipemakai yang dapat menentukan pilihannya ke arah selera

yang mereka sukai.

Denagndemikindapatdisimpulkanbahwatantangankulturaltidakselalu

dapat membendungi para koroegrafer dalam berkarya karena mereka memiliki

kemampuan untuk menterjemahkan makna-makna yang terselip dalam tanan kultural'

dan mempunyai peluang untuk menterjemahkan sesuai dengan pemarnhaman mereka

sehingga hal tersebut memicu orang-orang untuk berkarya lebih leluasa dalam

mengungkapkan gagasan-gasannya ke dalam bnennrk karya seni "tari"' Realitas

inilah yang membuat keberadaan para koreografer wanita Minangkabau eksis dalam

menggeluti j"tj*g karimya sebagai koreografer dengan menglrasilkan berbagai

corak karya yang disajikan dalam bentuk yang berbeda diantara koreografernya

C- Rekomendasi

Sistem pendidikan telah memicu seseorang untuk bertidak lebih praktis dalam



menentukan pilihan seseorang. Pengaruh kehidupan kesenian modem, dan lembaga-

lembaga pendidikan seni akan mempercepat perubahan pola berpikir seseorzmg yang

pada gilirannya denagn tidak banyak pertimbangan terhadap hal yang diangap dapat

menghambat dengan segera disingkirkan, sehingga apa yang diangap sebagai ranjau-

ranjau belukar yang dapat menghambat jenjang karir seseorang dengan segera dapat

diselesaikan tanpa menghabiskan waktu yang relatif lama. Dengan arti kata dalam

waktu srelatif singkat dengan tanpa keragu-raguan seseorang dapat mengambil

keputusan sesuai dengan pilihan-pilihannya.

Namun dengan cara-cara di yang diuraikan di atas tidak dikatakan bahwa

itulah yang terbaik dalam rangka menggali kekayaan krativitas seseofirng dan juga

tidak jua dikatakan bahwa fator-faktor yang mempengaruhi kreativitas seseorang

dapat menjamin para koreofarer untuk selalu dengan kesungguhan hati memelihara

kekayan-kekayan tradisinya dan sebalinya tidak juga dikatakan bahwa dengan lajunya

arus modem ini akan meninggalkan kekayaan radisinya.
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