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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan alim ulama terhadap 
tari Pasambahall dala~n konteks nilai i4clrih- B~rsir~lcli Svcrr-rr', Svcrrcr' BLI .VLI~IC/~  
Kitah~rllah (ABS-SBK). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. 'I'eknik 
pengumpulan data dengan mengobservasi bentuk tari Pasambahan yang terdiri d a ~ i  
elemen-elemen penari, gerak dan busana serta mengumpulkan dokurnentasi tari 
Pasambahan dalam bentuk foto dan video, terakhir wawancara lnendalam dengan 
alim ulalna pada le~nbaga agalna dan alim ulama pada lelnbaga perguruan tinggi. 
Aualisis data dengan triangulasi teknik dan sumber dengan mengkorfi~inasi antar 
alim ula~na yang beragaln kelembagaalu~ya. 

Hasil temuan penelitian adalah pada dasarnya secara umum menurut 
pandangan alim ulama kota Padang, tari Pasambahan sudah sesuai dengan kriteria tari 
dalam konteks Aclclik B~rsuiicli Svum ' Svcrr~r ' Bcrs~r~i~Ii Kit~ihlrlluh (ABS-SBK). Pada 
aspek gerak, gerakannya sangat sopan dan jauh dari gerak erotis. Kenludian pada 
aspek penari idealnya adalah laki-laki saja. Sedangkan pada aspek busana, tidak ada 
yang hams dipersoalkan, karena sudah sesuai dengan kriteria busana yaitu busana 
menutup aurat, tidak sempit dan tidak jarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
lnembuat publikasi ilmiah berbentuk artikel jurnal nasional yang terakreditasi. 

vii 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tari sebagai ekspresi budaya, lnengkomunikasikan nilai-nilai budaya yang dianut 

pendukungnya (Afifah Asriati: 2000). Tari adalah ungkapan budaya atau ekspesi 

budaya masyarakat dimana tari itu tumbuh dan berkembang. Dengan 

menampilkan sebuah tarian, orang akan mengenal dari lnana tari itu berasal, 

sebagaimana diungkapkan Holt (1991) 'tunjukkan bagailnana engkau ~nenari, 

saya akan mengetahui dari mana engkau". Oleh sebab itu, berbicara tentang tari 

Minangkabau, orang akan 111engenal gaya tarinya. Artinya, gaya tari Minang pasti 

mengekspresikan nilai-nilai budaya Minang. Secara filosofis nilai buclaya Minang 

itu terkandung dalaln nilai ABS-SBK. Namun dalam prakteknya lnasih banyak 

yang memperdebatkan. Seperti Mocl~tar Naim (2004: 39-50) mensinyalir bahwa 

dalaln aspek budaya orang Minang, beluin terujud nilai ini dengan baik, termasuk 

dalam seni budaya. 

Menurut tradisinya di Minangkabau, yang nlelakukan tarian itu adalah 

laki-laki. Ini merupakan pengaruh dari sistem matrilineal dan nilai-nilai budaya 

adat yang Islami. Sistern matrilineal di Minangkabau tne~nberi peluang 

tumbuhnya silat, pencak, tari dan seni lainnya. Dalaln sistem budaya Minang 



tidak dikenal wanita sebagai penari (Edi sedyawati, 195 1 : 73). Kegiatan ini 

dilakukan hanya oleh laki-laki, karena perempuan dianggap tidak baik keluar 

rumah. Apalagi lne~nalnerkan diri di depan orang banyak. Dengan demikian tari- 

tarian hanya dilakukan ole11 penari laki-laki saja, gerakannya cekatan dan keras. 

Ini disebabkan tari itu lahir bersama pencak. Sebagailnana Edi Sedyawati ( 195 1 : 

72) lnenyebutkan bahwa antara tari dan pencak tidak dapat dipisahkan, karena 

keduanya lahir dari penggiat yang sama. Silat dan pencak itu dalam budaya 

Minangkabau dilakukan oleh laki-laki. Karena asalnya dari silat dan yang 

melakukannya adalah laki-laki. 

Namun seiring perkembangan zaman, sekarang justru yallg banyak lnenari 

adalah perempuan. Sehingga yang na~npak oleh kita sekarang adalah banyak 

tarian yang gerakannya salna sa-ja antara laki-laki dan perempuan. "Tcrr-i Mirlatig 

iriclcrlc crclo perheclcr~rari gcr-ak luki-laki jo  pcrdlrsi, ,jcrcli srrtrio strjo pcrclusi hcrpcrlruicrri 

laki-lnh. Iko gemk fcrki-luki iko gercrk padrrsi iritl~rk ado do, snnio gercrk scrcloriyo " 

(tari Minang tidak ada perbedaan gerak laki-laki dengan perempuan, jadi sanla 

saja perempuan berpakaian laki-laki. Ini gerak laki-laki, ini gerak perempuan, 

tidak ada, sama saja gerak semuanya) (Raudha Thaib, wawar.cara, 20 1 1). 

Berbeda halnya dengan tan Pasambahan. Tari Pasambahan adalah satu 

tarian yang sangat popular saat ini di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang. 

Tari ini sering ditampilkan pada acara-acara serelnonial pembukaan acara resrni 

pemerintah dan acara resmi lainnya. Tari ini ditarikan oleh penari laki-laki dan 



perempuan, gerak penari laki-laki dengan penari perempuan berbeda, busananya 

menutup aurat, tempat di atas pentasIdalam ruangan, waktunya pagi, siang clan 

malam, penonton laki-laki dan perempuan, musiknya musik tradisi Minang. 

Sebagaimana diketahui saat ini para ninik mamak, alim ulnlna dan cadiak 

pandai Sumatera Barat sedang bergiat untuk menerapkan falsafah ABS SBK ini 

dalam selnua lini kehidupan, namun bagaimanakah penesapannya dalam kesenian 

khususnya tari Minangkabau? Apakah falsafah ini dapat diterapkan pada tari? 

Khususnya tari Pasambahan? Mochtar Naim (Haluan, 22 September 2012) 

menyebutkan: 

ABS-SBK menyebutnya gampang. Tapi melaksanakannya? waw, 
konsekwensinya bukan mair. beratnya. Kalau sekadar menyebut 
adat saja, tak masalah, dan tak ada yang akan ditakutkan.Tapi 
menyebut "syarak"? tunggu dulu! Besar dau berat tantangannya. 
Apalagi dengan mengatakan: ' -S~i / t - l~l i  tl~rtr hc/.rcrricli I i i t~hl / / /~/h"  
Lalu, seluruhnya, apapun, berada di bawahnya. 

Berdasarkan fenomena tari Pasambahan dan polemik yang diungkapkan 

Mochtar Naim di atas, maka perlu kiranya mengetahui bagaimana pandangan 

alim ulalna terhadap tari di Minangkabau kl~ususnya tari Pasambahan yang 

sekarang sedang eksis, karena yang banyak mengetaliui tentang syarak itu adalah 

alim ulama. Hal ini berguna untuk menata tari Pasambahan, supaya sinesji dengan 

nilai ideal yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu niiai falsafah ABS-SBK. 

Di sinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah cli atas, lnaka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana panclangan Alim Ulama terhadap tari 

Pasambahan dalaln konteks nilai Aelcrik Bcr.scr~lrli Sverrcr', Svcrl-cr' Bci.ser11cli 

Kitahlrllah (ABS-SBK) di Kota Padang? Pennasalahan ucana ini disinci sebagai 

berikut: 

I .  Bagailnana pandangan Aliln Ulalna terhadap tari Pasambahan, yang 

ditarikan oleh laki-laki bersama perempuan, dalam konteks nilai Aclrrik 

Bc~sancli Syarci ', Svar-cr ' Basaricli Kitcihlrlltrh (ABS-SBK) di Kota Padang? 

2. Bagai~nana pandangan Aliin Ulalna terhadap gerak tari Pasambahan dalaln 

konteks nilai Aclcrik Bcrsur~cli Sval-cr ', Svcrm ' Bcrscr~icli Kitcrhlrllah (ABS-SBK) 

di Kota Padang? 

3. Bagailnana pandangan Alim Ulalna terhadap busana yang dignnakan oleh 

penari tari Pasalnbahan dala~n konteks nilai Aclc~ik Bcrscrii~li SVLII.LI ', S'XII-~I ' 

Be~scrncli Kitab~rllcrh (ABS-SB K )  di Kota Padang? 

4. Bagaimana Pandangan Alim Ulama terhadap aspek-aspek tari Pasambahan 

lainnya (selain tiga aspek di atas) dala~n konteks nilai Aclcrik Rtr.vcr~icli Sycri-cr ', 

Synm ' Brrsnneli Kitahzrlluh (ABS-SBK) di Kota Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  nasala ah di atas, lnaka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pandangan alim ulama terhadap tari Pasambahan da la~n  konteks nilai 



Aclrrik B~r.rcrrirli S~~crrcr', Svmprr' Bcr.scr~~cli Kiteihlrllah (ABS-SBK) di Kota Padang. 

Secara khusus bertujuan untuk n~engetahui: 

1. Pandangan Alim Ulama terhadap tari Pasamballan, yang ditarikan oleh laki- 

laki bersama perempuan, dalam konteks nilai Arlc/ik B(rscr11cli Svcrt-cr ', $ I ~ N I - ( I  ' 

Boscrricli Kitah~rllcrh (ABS-SBK) di Kota Padang. 

2. Pandangan Alim Ulama tcrhadap gcrnk tari Pasamba!ian dala~n konteks 

nilai Aclaili Brrsrr~idi Svam' ,  Svcrrrr ' Bcr.scindi Kitcrh~rllerk (ABS-SBK) di Kota 

Padang. 

3. Pandangan Alim Ulama terhadap bl~sana yang digunakan oleh penari tari 

Pasambahan dalam konteks nilai Aclcrik Bcrsulltli Sycrrei', Sv~rrn'  Bcrsui~li 

Kitcrhl~llcrh (ABS-SBK) di Kota Padang. 

4. Pandangan Alim Ularna terhadap aspek-aspek tari Pasambahan lainnya 

(selain tiga aspek di atas) dalam konteks nilai Aclrrik Bci.scr~rcli Svurcr ', Svcrrcr ' 

Basandi Kitubtrll~rh (ABS-SBK) di Kota Padang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis bermanfaat untuk meneguhkan konseptual nilai falsafah 

Adaik Basandi Syara ', Syara ' Busa~irli Kitablrllnl~ (ABS-SBK) dalam 

kehidupan seni tari di Minangkabau. 



2. Secara praktis bemanfaat untuk n~empennudah dan ~nenfasilitasi 

perujudan atau penerapan nilai ABS-SBK pada kehidupan tari di 

Minangkabau tel-utan~a tari Pasambahan yang sangat popular dala~n 

lnasyarakat Minang baik di kalangan elit lnaupun di kalangan 

masyarakat umum. Karena tari pasa~nbahan lnerupakan perkembangan 

dali tari Galombang sebagai tari tradisi Minangkabau yang 

diasu~nsikan lebih sejalan dengan nilai ABS-SBK. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pandangan Islam terhadap seni 

Seni adalah bidang kebudayaan Islam, seperti juga sosial, ekonomi politik dan 

lain-lain. Dan seni itu adalah seni Islam, karena hanya seni Islamlah yang terjalin 

dalam hubungan dengan kebudayaan Islam. Seni bukan Islam tidak serasi atau 

sumbang, bahkan mungkin beltentangan dengan kebudayaan Islam. Beda Seni 

Islam dan seni bukan Islam, pertalna adalah motif atau niatnya, sedangkan Ice dlia 

adalah nilai etika yang dikandungnya. Niat berseni baik lnencipta seni, 

membawakan karya seni atau menihnati seni. Allah menghendaki salam bagi 

hambanya. Seni adalah suatu unsur untuk pembinaan salam itu. Orang berseni 

meujudkan kesenangan dalam kehidupan. Jadi seni Islam bukan seni untuk seni. 

Islam menghendaki berseni itu diniatkan karena Tuhan (Sidi Gazalba, 1977: 53). 

Seni mengandung moral, tapi tidak mengajar moral. Seni dan moral 

terjalin erat. Dengan meniatkan seni karena Tuhan, maka ia mengandung moral. 

Tuhan menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang buruk. Islam 

menghendaki supaya berseni itu dijalankan dengan akhlak Islam (ibid, 54). 

Seni sebagai saluran (fitrah manusia) adalah halal, tetapi bahan yang 

dimasukkan ke dalam saluran itu dapat saja haram hukumnya. Icalau cara, 



pelaksanaan dan tindakan itu menyimpang atau berlawanan dengan apa yang 

telah diterapkan Allah dan Rasulnya, sesuatu bisa haram. 

Tiap unsur seni adalah haram hukum menciptakannya, membawakannya 

atau menikmatinya apabila mendatangkan kerusakan, dan makruh apabila 

mudaratnya hanya sekadar kemungkinan saja. Etika atau akhlak Islamlah yang 

menentukan apakah sesuatu unsur atau karya seni bemilai halal, makruh atau 

haram (Bid 79). 

Toha Yahya Omar (1983: 57-58) rnenyimpulkan tentang hukum seni 

musik, seni suara dan seni tari seperti berikut. 

Hukum seni musik, seni suara, dan seni tari dalam Islam adalah 
mzlbah {boleh), selama tidak disertai dengan hal-ha1 lain yang 
haram. Dan apabila disertai dengan hal-ha1 yang haram, maka 
hukurnnya menjadi haram pula. Begitu juga apabila disertai 
dengan hal-ha1 yang baik dan diridhai Allah,maka hukumnya 
menadi sunat, seper-ti untuk inerayakan pesta perkawinan, hari 
raya, khitanan, menyambut orang yang datang, hari kemerdekaan 
dan lain-lain sebagainya; asal saja tidak disertai dengan hal-ha1 dan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Can rasul-Nya. Jadi 
haramnya seni musik, seni suara, dan seni tari itu adalah 
disebabkan umnnz 'aradlziyun la dzait~lrz (disebabkan hal-ha1 lain, 
bukan karena zatnya sendiri). 

Jacob Sumoharjo (2001:182) juga telah menyatakan bahwa para ulama 

Aceh telah menyimpulkan tentang hakekat kesenian yaitu: 

Fungsi kesenian adalah 1) untuk kesenangan, 2) kesenian adalah 
mubah (dibolehkan dalam agama), kecuali kesenian yang inerusak 
akhlak; 3) tarian, nyanyian, dan musik adalah sebahagian dari 
kesenian, mubah huku'mnya, boleh disaksikan kecuali yang 
merusak; 4) pria dan wanita dalam ha1 ini sama dapat 
memanfaatkan kesenian; 5) pada waktu-waktu tertentu, hari raya, 



nikah, khitan, dan menyambut orang penting dan sebagainya, 
maka hukum mubahnya meningkat menjadi mzlstahab (digemari); 
6 )  wallahu n 'alarn. 

2. Falsafah ABS-SBK dan Tari Minanglcabau 

Adat Basandi Syara ' dan Syara ' Bmandi Kitab~lllah (ABS-SBK) adalah nilai 

filosofi orang Minangkabau dan oleh Mochtar Naim (2004) menyebutnya sebagai 

jati diri orang Minangkabau. Filosofi ini jelas setelah Islam masuk ke 

Minangkabau. Sebelum Islam menjadi nilai dasar orang Minang, budaya Minang 

telah berbaur dengan agama Hindu-Budha, justeru itu masih ada sampai sekarang 

nilai-nilai keHinduan yang menjadi pola adat orang Minang, yang oleh Mochtar 

Naim (2004) disebut dengan bid'ah, tahyul dan khurafat bila ditinjau dari nilai- 

nilai Islamiyah. Sejalan dengan itu Jacob Sumohardjo dkk (2001: 32) 

membenarkan pendapat bahwa sebelum Islam masuk ke Minangkabau telah 

berkembang nilai-nilai Hindu-Budha dalam kehidupan masyarakat. Secara 

kongkrit, dalam tari masih bestahan nilai-nilai Hindu-Budha itu pada tempat- 

tempat tertentu, bahlkan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya, sepel-ti yang 

dikenal dengan tari Lukah Gilo di Padang Magek Kabupaten Tanah Datar 

sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil penelitian Desfiarni (2001). Tari 

lukah gilo adalah tari yang menghadirkan dukun atau kulipah memiliki kekuatan 

gaib dengan menggunakan sarana mantera pada lztkah yang digerakkannya sepesti 

gerak tari. Penggunaan jin yang dipanggil melalui mantera khusus selalu dibawah 

kendali dukun atau Kulipah (Desfiami, 2001: 150). Tari ini jelas sebuah contoh 



tari yang dipengaruhi oleh nilai Hindu yang memuja dewa. Hal ini tentu 

bertentangan dengan nilai ABS-SBK yang ingin dikembangkan secara sistematik 

dalam budaya Minangkabau. 

Adat Minangkabau yang asal adalah bersumber dari nilai filosofis 

kealaman (filsafat alam). Alam dijadikan gu1-u untuk inenuju kehidupan yang baik 

(Nasroenl971: 24). Fatwa adatnya adalah "Panakiakpisa~i sirauili, ambialc galah 

batang intabtiang, salodaang anlbialc l a  nyirzl, Nan satitiak jadilian latlil; r nan 

sakapa jadikan gunuang, alam tukambar?g jadikan gtirzi ". Meskipun inforrnasi 

dan data yang didapat dan dilihat dari alam itu hanya sedikit (satitiak, sakapa) 
I 

akan tetapi ha1 itu dikembangkan menjadi banyak, lebih bermanfa'at dan 

dijadikan pijakan untuk kehidupan (jadikan la~iilc, jadikan gzrnuang). Infoimasi 

alam itupun tersedia dengan melimpah di alam semesta ini (alam takambung 

jadikan guru). 

Jadi sebelum Islam menjadi pandangan hidup orang Minang (ABS-SBK), 

filsafat kealaman telah menjadi prinsip yang hakiki atau substansi bagi orang 

Minangkabau. Di alam tersedia ilmu yang sangat banyak, bahkan tersedia hukum 

alam (natural law) yaitu di alam ini tersedia atau terjadi hubungan sebab-akibat 

yang oleh banyak pakar, termasuk Mochtar Naim (2004) lazim disebut dengan 

sunnatullah atau ayat-ayat qatiniyah, kata AA. Navis (1974) dalam bukunya 

Alam takambang jadi guru "Sebagairnana firman Tuhan banyak ayat-ayat Tuhan 

terdapat pada alam yaitu bagi siapa yang membacanya". Karena terdapatnya 



kesamaan pandangan Islam dan filsafat kealaman Minang yang substansi inilah 

yang menjadi mudahnya Islam diterima atau berasimilasi di kalangan orang 

Minangkabau, meskipun dalam aspek struktur kekuasaan mengalami benturan- 

benturan (Nasroenl971: 24, Mochtar Naim: 2004). Secara tegas asimilasi tersebut 

digambarkan Nasroen (1 97 1 :72) bahwa "Orang Minangkabau telah memeluk 

Islam dan agama Islam ... menerima adat Minangkabau yang berdasarkan 

ketentuan alam, . . . sekarang adat Minangkabau itu adalah diliputi dan berjiwa 

agama Islam". Justeru itu Nasroen (1971: 30) mengatakan "Adat itu tidak 

bertentangan dengan agama Islam dan kedatangan Islam adalah menyempulnakan 

adat itu sebagai pandangan hidup yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau" 

Menurut sejarah, masuknya Islam diterima oleh orang Minang dengan 

baik-baik, sepei-ti ungkapan Amir MS (1 999: 122- 124) bahwa; 

Masuknya Islam ke Minangkabaau secara bergelombang sejak 
abad ke 7 sampai akhir abad ke 17 dilakukan melalui proses 
integrasi damai, yang boleh juga disebut dengan istilah Islamisasi 
kultural. Islam diterima dalaln masyarakat dengan tidak perlu 
membuang adat. Proses Islamisasi seperti ini berakibat adanya 
pencampuran antara ajaran Islam degan aturan adat. Jadi antara 
adat dan agama telah terjadi hidup saling melindungi (simbiosis- 
mutualis) yang dapat dilihat adanya pepatah "adat basandi syarak' 
syarak basandi kitabullah". 

Asimilasi damai, seperti yang dikemukakan Amir di atas disebabkan 

karena saling melindungi, simbiosis-mutualis dengan proses yang disebutnya 

dengan Islamisasi-kultural. Kata Nasroen (1 97 1 : 28) bahwa. "Kedatangan agama 



Islam ke masyarakat Minangkabau adalah merupakan sebuah rachmat Allah bagi 

masyarakat Minangkabau, sebab agama itu adalah menyeinpuimakan adat itu". 

Memang ada perbedaan pendapat atau benturan dalam sh-uktur adat dan 

kekuasaan dalam interen adat inengenai peranan Islam pada adat Minangkabau, 

namun tidak melahirkan konflik yang tanpa solusi. Perbedaan itu diselesaikan 

dengan damai dan musyawarah, sebagaimana Amir M.S. (1999: 124) 

mengungkapkan bahwa, 

Salah satu hasil dari pertikaian ini adalah dihasilkannya putusan 
dalam musyawarah di Bukit Marapalan di zaman Paderi yang 
melahirkan sendi baru bagi adat Minangkabau yang berbunyi 
"adat basandi syarak' syuruk basal~di kitabullak". Ikrar ini 
diberlakukan di zainan Paderi yang diperkirakan terjadi tahun 
1837. Orang Minang hanya menganut agama tunggal yaitu Islam. 
Kalau agamanya bukan Islam, maka dia tidak mungkin disebut 
orang Minang. 

Berdasarkan hasil musyawarah Bukit Marapalam di atas, solusi perbedaan 

pendapat itu malah inemperkuat posisi dan kedudukan Islam dalaln adat, inenjadi 

basis substansi adat. Ikrar atau inalah keputusannya mengawali konsepsi filosofi 

baru yang terkenal sampai sekarang dengan ABS-SBK. Hal itu adalah menjadi 

catatan sejarah pergumulan adat dan Islam masa lalu, proses asiinilasi yang 

melahirkan sedikit gesekan, yang tidak berakhir dengan buntu atau konflik yang 

berkepanjangan. Ini adalah bukti sejarah bahwa Islam sebagai agama yang 

memandang ayat Allah pada alam, sunatullah dan lcodrat (hukum alam) sejalan, 

segaris dan selari dengan substansi pandangan adat Minangkabau pada alam yang 



disebut "alam takambang jadi gui-u". Bahkan banyak pula yang mengatakan 

bahwa Islam menyempurnakan adat Minangkabau, memperkuat filsafat kealaman 

yang sudah dimiliki selama ini. 

Persoalan filosofis orang Minang ini tidak lagi pada tataran konsep, 

perinsip dasar dalam kehidupan sehari hari dan dalam semua aspek kehidupan 

yang telah disempurnakan Islam itu, akan tetapi bagaimana nilai ABS-SBK itu 

diterapkan oleh orang Minangkabau. Menurut Mochtar Naim (2004: 50) 

persoalan ABS-SBK bukan persoalan sejarah lagi tetapi adalah persoalan 

maksimalisasi penerapannya di dalain masyarakat Minang. Ia mengungkapkan 

sebagai berikut. 

Langkah berikut kita sekarang adalah menjabarkan ajaran ABS- 
SBK itu secara sitematis dan terprogram ke dalam berbagai segi 
kehidupan. ABS-SBK bukan hanya filosofi hidup tetapi juga 
suluah bendang dan bintang pengarah bagi orang Minang dalam 
mengharungi kehidupan ini. 

Ada empat ha1 yang dikemukakan oleh Muchtar Na'im di atas, sekaitan 

dengan penerapan ABS-SBK ke depan yaitu (1) hams diambil langkah-langkah 

konkrit, (2) mengelaborasi nilai nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

dilakukan secara sistematik, dan (4) hams diprogramkan dengan baik, tidak 

berkembang secara konvensional saja. Sebenarnya ha1 itu sudah dijadikan ikon 

pengembangan dan pembangunan di Suinatera Barat setelah reformasi, yang 
I 

mencantumkan secara tegas ABS-SBK menjadi landasan filosofi untuk hidup 

bernagari (Perda Sumatera Barat No.9 tahun 2000 dan No.27 tahun 2007). 



Khusus untuk pembangunan dan perkembangan seni Minang, tesmasuk 

taxi tradisi Minang, ada baiknya pendapat Muchtar Na'im (2004) berikut 

dijadikan pedoman pengembangannya. Ia berpendapat bahwa; 

Konsep adat ada yang absolut, relativ dan antara keduanya Adat 
nan sabana adat absolut, sementara adat ist'iadat dan adat yang 
diadatkan adalah pemanis diri (etika dan estetilca) yang elok kalau 
dipakai tetapi disesuaikan dengall tempat dan kaedah Kitabullah A1 
Quran. 

Jadi Muchtar Na'im menyatakan bahwa persoalan estetika, termasuk tari 

Minangkabau, sejatinya elok dipakai tapi disesuaikan dengan nilai ABS-SBK 

atau kaedah Kitabullah A1 Quran. Pada tataran ini tersirat bahwa inasih banyak 

taxi dan kesenian kita yang belum selaras, selari dan sesuai dengan nilai ABS- 

SBK yang kita idam-idamkan dalain filosofi kita. Mungkin seni tari kita masih 

mengandung nilai yang kontra dengan nilai Islam, masih mengandung nilai 

syirik, khurafat dan bid'ah. Hal itu nampak dalam alasan fikiran Muchtar Na'im 

(2004) sebagai berikut. 

Konsep filosofi ABS-SBK sesungguhnya adalah kristalisasi dari 
ajaran hukum alain yang berupa szinnatz~llah. Adat adalah 
kebiasaan yang terpola dan membudaya, sementara syarak adalah 
ketentuan ketentuan pola perilaku kehidupan yang datang dari atas, 
dari Allah swt, melalui wahyu (A1 Quran) dan sunnah nabi 
Muhammad Rasullullah. Dengan persentuhan dengan Islam, adat 
yang merupakan kebiasaan yang terpola dan membudaya itu mau 
tak mau harus melalui proses pembersihan dasi unsur-unsur syirik, 
khurafat dan bid'ah yang bertentangan dengan ketauhidan Islam. 
Karena dengan proses akhir dasi sintesis adat dan syarak 
ditetapkan bahwa adat haruslah dengan syarak, maka iujukan 
pokok dari adat adalah syarak, sementara sujukan syarak adalah 
Kitabullah. 



Jadi dari semua paparan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seni tari 

Minangkabau, sejatinya mesti sejalan, serasi, sesuai dan berbasiskan nilai-nilai 

ABS-SBK yang menjadi filosofi etnik Minang. Artinya nilai religius yang Islami 

mestilah terlihat dalam semua ekspresi tari Minang, setidaknya tidak 

mengekspresikan nilai yang kontra dengan nilai Islam seperti tari Lukah Gilo di 

atas yang mengandung syirik, khurafat dan tahyul, sebagaimana yang 

dikemukakan Muchtar Na'im di atas. 

3. Tari Pasambahan dan Tari Galombang 

Istilah Pasambahan secara harfiah berarti "persembahan". Tari Pasambahan bila 

dilihat dari koreografinya tidak jauh berbeda dengan tari Gelombang. Tari 

Galombang terdapat hampir di semua daerah di Minangkabau dengan berbagai 

bentuk (Edi Sedyawati, 199 1 : 140). 

Dalam tradisi Minangkabau tari ini ditampilkan untuk menghormati tamu. 

Tari ini adalah tari kelompok yang ditarikan oleh laki-laki saja dengan 

menggunakan gerak-gerak pencak silat. Erlinda (1997: 49) menyatakan bahwa 

tali gelombang' atau tari ~asambahan adalah salah satu tari fradisional rakyat 

Minangkabau gaya sasaran. Terlihat dari sikap tubuh penarinya merupakan sikap- 

sikap dasar silat Minangkabau. 



Pada masyarakat Ampalu di Pariaman Sumatera Barat, tari ini ditampilkan 

untuk kenghormati penghulu yang ditarikan oleh dua kelompok penari. 

Kelompok pertama disebut keloinpok penari Galombang Majo Kayo yaitu 

I kelompok penari penanti tamu dan kedua kelompok penari Galombang Majo Lelo 

yaitu kelompok penari tamu. Pertunjukan dimulai ketika jarak Galombang Majo 

Lelo sebagai tamu kira-kira sepuluh meter dari Galombang Majo Kayo yang 

menanti. Dalam penampilannnya seolah-olah seperti pennainan menyerang dan 

menangkis. Pertunjukan ini selesai apabila salah satu kelompok dianggap menang 

oleh janang yaitu seorang yang berperan sebagai penengah. Dia memerintahkan 

pemegang carano datang di antara kedua kelompok. Setelah itu marawa 

disilangkan oleh kedua kelompok kemudian bersalaman (Soedarsono, 2002: 3 15- 

3 16) 

Dalam perkembangannya, yaitu akibat dari industri pariwisata, makna 

simbolisnya telah hilang dan diajikan untuk kedatangan para wisatawan. Tan 

Galombang ini telah ditarikan oleh penari laki-laki dan penari perempuan. Dapat 

dicontohkan disini sebagaimana dikemukakan Soedarsono (2002: 3 17), tari ini 

ditarikan oleh 24 orang penari. Empat berperan sebagai kepala Galombang yang 

berada di barisan paling depan. Dibelakangnya 16 orang penari wanita. 

Dibelakangnya lagi berjalan tiga orang penari wanita. Salah seorang diantaranya 

membawa carano yang berisi sirih. Dalam penyajiannya, setelah penari 

Galombang menari sebentar, maka penari yang bel-tiga ini berjalan perlahan ke 



tempat wisatawan yang berdiri di depan serta mempersilakan tamu untuk 

mengambil sirih untuk dimakannya. 

Selanjutnya tari Galombang ini berkembang lagi dalam benh~k baru yaitu 

menjadi Tari Pasambahan. Bila dilihat dari koreografinya tidak banyak bedanya 

dengan tari Galombang. Perbedaannya hanya terletak pada tempat 

pertunjukannya. Tari Galombang ditampilkan di arena seperti di halaman depan 

gedung atau di halaman depan mmah, sedangkan tari Pasambahan ditampilkan di 

atas pentas. 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bekal perspektif teoritik 

yang telah dijadikan pancangan konseptual untuk meneropong dan menelad1 sisi- 

sisi bentuk yang diteliti melalui dokumen, wawancara dan observasi, sehingga 

ditemukan data-data kualitatif yang sesuai dengan rulnusan masalah. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang direncanakan adalah Kota Padang. 

C. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalaln penyelidikan ini adalah: 1) data primer, yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokurnen yang berupa foto, 

bentuk tari Pasambahan dan wawancara dan 2) data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari buku-buku yang berisi tentang Tari Pasambahan di Minangkabau. 

D. Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dengan tiga cara yaitu: 

1. Observasi, yaitu rnengobservasi bentuk tari Pasambahan. Yang akan diobservasi 

adalah elemen-elemen tari yaitu penari, gerak, dan busana. 

2. Teknik  dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

tari Pasambahan yang ditampilkan dalam upacara resmi yang telah ditulis baik 



dalam buku, j u ~ n a l  maupun hasil penelitian, serta mengu~npulkan dokumentasi 

dalam bentuk foto atau video, 

3. Teknik wawancara,  wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur dan 

wawancara tak terstruktur (wawancara terbuka) atau wawancara ~nendalam 

(Burhan Mugin, 2007: 67). Alasuutari dalaln Soedarsono (199: 39-40) 

menyatakan bahwa "Sebuah data kualitatif ibarat sebuah teka teki atau sebuah 

misteri. Dalam menebak teka teki itu selalu harus mengarah untuk menjawab 

pertanyaan 'mengapa' dan bukan sekedar menjawab pertanyaan 'apa'. . . . Setelah 

terkumpul 'pertanyaan mengapa' yang cukup banyak, kemudian nienentukan 

yang mana yang dipilih untuk di analisis. Prinsip ini juga digunakan dalarn 

penelitian ini. Wawancaara terhadap para alim ulama dalam ~nelihat 

pandangannya pertanyaan difokuskan pada penggalian secara mendalarn (deep 

interview) mengenai argumen a l i ~ n  ulama tersebut tentang pandangan yang 

dikemukakannya. 

Argumen yang dikemukakannya itu meliputi: 

a) Argumen dengan mengernukakan fondasi yang bersumber dari ayat-ayat Alquran 

b) Argumen dengan lnengemukakan fondasi yang bersumber dari Hadist 

c) Argumen dengan niengemukakan fondasi yang bersumber dari pendapat 

mujtahidfahli fiqih terdahulu. 

d) Argumen dengan mengemukakan fondasi yang bersumber dari pendapat alim 

ulama yang diwawancarai. 



Adapun yang akan diwawancarai adalah tokoh agama meliputi: 

I. Unsur alim ulama dari lembaga agalna di Padang yang terdiri dari; 

a) Alim ula~na di kalangan Muhamnadiyah 

b) Alim ulama di kalangan MU1 

c) Alim ulama di kalangan Perti 

d) Alim ulalna di kalailgan NU 

2. Unsur alim ulama dari Perguruan Tinggi yang terdiri dari: 

a) Alim ulama di kalangan Perguruan Tinggi (Guru BesarIDoktor dalaln bidang 

syara'-dosen agama yang ada di IAIN Imam Bonjol) 

b) Alim ularna di kalangan Perguruan Tinggi (Guru BesarIDoktor dalam bidang 

syara'-dosen agama yang ada di UNP) 

c) Alirn ulalna di kalangan Perguruan Tinggi (Guru BesarIDoktor dalam bidang 

syara'-dosen agama yang ada di UNAND) 

d) Alim ularna di kalangan Perguruan Tinggi (Guru BesarIDoktor dalam bidang 

syara'-dosen agama yang ada di STIQ) 

E. Alat Pengumpul Data 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah photo ctrmeru, ccr.vsette recor-clt.1-, 

hundvccrnl, dan buku catatan, yang berguna untuk mengumpulkan data sebanyak- 

banyaknya dan secermat-cermatnya. 



E. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul lewat teknik pengumpulan data di atas didiskusikan serta 

diseleksi berdasarkan bobot kredibilitasnya, serta data yang kurang lengkap 

digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi yang sesuai. Hasil itu kemudian 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penyelidikan ini. Dalam mendapatkan 

keabsahan data (kredibilitas data), digunakan langkah-langkah berikut. 

Pertut7iu, Triangulasi, yang mencakup; 1) triangulasi sumber data, 2) 

triangulasi teknik dan 3) triangulasi para penyelidik lain (Philip Mayring dalam 

Lexy Maleong, 2008: 222, dan Burhan Mungin, 2007: 198-205). 1) Triangulasi 

sumber data adalah mengkonfirmasi kebenaran beberapa sulnber data dengan 

teknik yang sama. Ini dilakukan dengan cara mengkonfinnasi satu sumber dengan 

sumber yang lain. contohnya wawancara terhadap sumber yang berbeda. 2) 

triangulasi teknik, yaitu membandingkan dan tnengkonlirmasikan data yang 

diperoleh dengan suatu teknik dengan teknik lainnya. Contoh mengkonfirmasikan 

data yang diperoleh melalui wawancara dengan observasi atau dokurnentasi clan 

sebaliknya. 3) triangulasi penelitian lain, yaitu membandingkan penelitian ini 

dengan hasil penelitian yang lain agar dapat mengurangkan kekelinian penyelidik, 

contohnya, mengkonfirmasikan hasil penelitian ini dengan hasil yang diperoleh 

orang lain serta membandingkan hasil penelitian ini dengan ulasan, komentar, 

penjelasan orang lain. 



Kecl~rn, Meniher check; peneliti melibatkan infonian untuk ~nenilai data 

awal, bagi mendapatkan persetujuan (konfirmasi) antara tafsiran peneliti dengan 

tafsiran orang lain yang lebih pakar dan relevan. Proses ini dilakukan melalui 

pemangku adavtokoh adat. K e f i g ~ ~ ,  Peer ~ l e h ~ - i ~ _ ~ f i ~ ~ g ;  dilakukan dengan 

lnendiskusikankan data yang terkulnpul dengan rekan sejawat dan pihak yang 

relevan keahliannya, terutalna koreografer. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab IV ini mengernukakan hasil peiielitian dan pembahasannya rnengenai 

pandangan aliln ularna terhadap beberapa ha1 yaitu I )  pandangan alirn ularna 

terhadap Aclcrik ha.vailcIi Svarcrk Svcrl-trk Btr.~a~icli Kitablrll~h (ABS-SBK), 2 )  

pandangan alim ulama terhadap seni tari secara urilum baik hngsinya maupun 

status hukumnya, 3) pandangan alim ulama terhadap tari Pasambahan dalaln 

konteks ABS-SBK dilihat dari unsur gerak, penari dan busana. 

1. Pandangan terhadap Falsafah ABS-SBK 

Sebelum menjelaskan tentang pandangan alim ularlla terhadap tari Minangkabau, 

khususnya tari Pu.vamhrrhtrii alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu 

pandangan alim ulama terhadap falsafah adat Minangkabau ABS-SBK. Sebab 

falsafah adat ini telah dinukilkan semenjak zaman perang Paderi tahun 1837. 

Untuk itu perlu diketahui bagaimanakah pandangan alim ularna terhadap ABS- 

SBK tersebut, apakah masih dijadikan pedoman atau dianut juga salnpai sekarang 

atau tidak. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa alim ulama, mereka pada 

umumnya menyatakan bahwa falsafah ini masih berlaku dan dianut sampai 



sekarang. Bahkan sudah dimasukkan ke dalam kurikululn di Perguruan tinggi. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan PR I IAIN Imam Bonjol Padang berikut: 

Malah kami kini sedang nlempersiapkan mata kuliah untuk ABS- 
SBK. Kito plrnyo (kita punya) visi ban1 di IAIN untuk nuansanya 
itu beradat, berbudaya dan bermartabat. Jadi kita ingin nanti 
alumnus kito (kita) itu di samping menguasai segi ilmu (sesuai 
jurusan masing-masing) yang lebih penting adalah itu beradat, 
berbudaya dan bermartabat (Syafrudin, Wawancara, 15 Desember 
20 12). 

Pada sisi lain dinyatakan bahwa ABS-SBK adalah me~upakan sebuah 

janji, tidak perlu dipersoalkan. Karena sebuah janji, maka seharusnyalah janji itu 

dilaksanakan. Hal ini terungkap dari Yulizar Yunus (Wawancara 18 Desember 

Kalau subrrnnn.yo jsebenamya) bagi zrrni~g (oracg) Minarg, kan 
rl~ro (dua) posisi. Kalau mau menjadi orang Minang melnang harus 
beragama Islam. Tapi kalau ~li-rlrlg h~r~rgunlo (orang beragama) 
Islam boleh saja tidak menyukai Minang. Karena bagi orang 
Minang agama dan adat tidak bisa dipisahkan, adat Minang adalah 
pelaksanaan dari Islam, adat tidak pernah bertentangan dengan 
Islam, tidak adat Minang namanya kalau bertentangan dengan 
Islam. Nah karena itu dikukuhkan dalam sebuah janji, ABS-SBK 
itu untuk saat sekarang tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab itu 
sudah janji itu kan. Persoalan sekarang bagairnana kita 
mengisinya, janji itu, janji kan konsensus, apakah konsensus itu 
clihlrek (dibuat) dalam kerangka . . . Imam Bonjol pada Perang 
Paderi, apakah jauh sebelumnya tidak persoalan itu, yang 
pokoknya sudah tersosialisasi sebagai janji dan filosofi orang 
Minang, itu saja. 

Dari ungkapan di atas jelaslah bahwa ABS-SBK memang merupakan 

falsafah hidup orang Minangkabau. Antara adat dan agama sangat berkaitan erat. 

Seperti dinyatakan di atas tidak adat Minang namanya kalau bertentangan dengan 



agama Islam. Dengan demikian falsafah itu tidak perlu dipertanyakan lagi, 

sekarang tinggal mengaplikasikannya dalarn setiap perilaku kehidupan orang 

Minang. 

Adat Minang adalah pelaksanaan dari Islam. Ini terdapat dalam ungkapan 

ABS-SBK, itu temyata ada kata-kata "Svcrr-~rk nlungcrto, crtlut nlunlcrkcri" yang 

maksudnya apa yang dikatakan dalam syarak (agama) akan dilaksanakan oleh 

adat. Dalam ha1 ini apa sebetulnya syarak itu? Baiklah ditelusuri hasil penelitian 

Adityawarman sebagaimana yang dia ungkapkan dalarn wawancara berikut. 

Amho (saya) kan ado (ada) penelitian, perjalanan crtl~ho (saya) ke 
tigo (tiga) Luhak, di Tanah Datar, Payoklrnlhlr~rk (Payakumbuh), 
Agam, luhak nan tigo (tiga)lah, nnlho (saya) beberapa perjalanan 
menemui tokoh adat dan KUA, dan arliho (saya) culi~rk nyo (lihat 
dial mengatakan bahwa ricrii scrhaiiu (yang sebenar) adat itu adalah 
syarak, ketika Islam belum masuk, yang syarak itu adalah Hindu, 
Jadi srljak clrrlirnyo (sejak dulunya) syarak ".~.vtriwkryo (syaraknya) 
Hindu" tapi tetap agarna (Adityawannan, Wawancara, 15 Desernber 
20 12). 

Namun setelah Islam masuk tentu yang menjadi syarak orang 

Minangkabau adalah Islam. Karena kalau tidak beragama Islam, tidak boleh 

dikatakan seseorang itu menjadi orang Minang. Seperti telan dijelaskan di atas, 

bahwa apa yang dikatakan dalaln syaraklah yang dilaksanakan oleh adat. Oleh 

sebab itu syaraklah yang menjadi utama. 

Tantll karuno tlmng ,Winrnty (Tentu karena orang Minang), itu 
yang menjadi Jilsafatilyo (filsafatnya), "syarak rnangato adat 
mamakai ", mako koi~telcsnyo (maka konteksnya) hams syarak yang 
menjadi utama. jadi nilai syur'inyo (syar'inya) yang harus dilihat 
dulu, yang didahulukan, itu yang menjadi filsafatnya, svarak 



niurigcrto aclert nicrrr~crkri, rnaka konteksnya hams syarak yang 
menjadi utama. Kemudian budaya tadi menyesuaikan dengan 
syar'i (Maigus Nasir, Wawancara, 14 Desember 20 12). 

Namun sangat disayangkan aplikasinya atau pelaksanaannya sudah 

berkurang, karena sebahagian dari tata kehidupan orang Minangkabau tidak lagi 

sesuai dengan falsafah ABS-SBK tidak didapati aplikasinya dala~n kehidupan 

masyarakat Minangkabau. Seperti diungkapkan Asasriwami dari tokoh NU 

Sumatera Barat 

Sc~baiiaiiyo.fi~lsc~fi~Ii ABS-SBK, .scrbarim~yo ~c~rigfi~l.sculi it11 nirrsih, 
crrrnu c~plikcrsi ~rtcrrr pele~l~scriirrcrrrri~~o di ni~sicrng-n~crsicrrig a~,crk it11 
riun irzdc[k It11 ntrrngkiri clcir-i segi berpc/kuiuri clari segi pergrrlrluri, 
it11 kcrcla?ig-krrclcing yrrrig riclcdi cocok clerigcrri A BS-SBK. Kcrlcrl I 

brrlicrlz badebcit, sabu~~on-yo u+vak hnrlrs nlelcili.scir~erkari A BS-SBK. 
A ~ a k  nlcrh rnelczksancil;c~n Islcr171 S ~ ~ C I I I C I I I ~ O  sehcir-11siiyo kcrn? 
kerzycrtacinr~~yo i~rclcrk pelcr/i.~uriuan~iyo. Contoh M.CI/III Per-clcr rio 15 
tlr brrriyuk ariuk gadis n ~ ~ ~ l i  y~r ig  nlel~/iiggei~-, ~ C I I ~ U ~ ~ I I I I I ~ V O  diertl~r, 
kcrrl sehnr~rs~~yo r~rlcrk ~karl ter;jcrdi baritircrk it11 eli Miriuiig 
(Asasriwanli Wawancara, 18 Deselnber 20 12). 

(Sebenarnya falsafah ABS-SBK, sebena~nya yang falsafah itu 
masih ada, culna aplikasi atau pelaksanaannya di masing-masing 
kita itu yang tidak. Itu mungkin dari segi berpakaian, dari segi 
pergaulan, itu kadang-kadang yang tidak cocok dengan ABS-SBK. 
Kalau boleh berdebat, sebenarnya kita hams melaksanakan ABS- 
SBK. Kita sudah melaksanakan Islam sebenarnya seharusnya kan? 
Kenyataannya tidak pelaksanaannya. Contoh waktu Perda No  15 
itu banyak anak gadis kita yang melanggar, pakaiannya diatur, kan 
seharusnya tidak akan terjadi seperti itu di Minang). 

Jadi rnenurut Asasriwarni di atas, orang Minangkabau seharusnya 

melaksanakan ABS-SBK, karena dengan melaksanakannya berarti kita sudah 

melaksanakan Islam yang sebenamya. Nainun kenyataannya, ternyata tidak. 

Tidak teraplikasinya falsafah ABS-SBK seperti yang digambarkan di atas, 



pandangan ini didukung oleh Edi Syafri seorang ahli hadis dari Muhammadiyah 

sebagaimana ungkapan berikut. 

Idealnya memang bagus, itu kan nilai-nilai positif yang hidup di 
tengah masyarakat abivrk (kita) yang dinonnakan, tapi secara 
aplikatif ltito (kita) lihat sudah banyak hal-ha1 yang tidak 
bersesuaian lagi dengan tuntunan baik secara adat dan aplikatif 
dalam agama. Apo /in11 clikcr~okerrt sir111h~rrlg dlro hcrlek tlcrlcrni crtluf, 
kirli Icrh bcrslro clrlcr~li kehicl~rpur~ n~a.rj~a~-crl~crt (Apa yang dikatakan 
slr~l~har~g cliro hcrlpll (ada dua belas jenis pelanggaran dnlam adat), 
sekarang sudah bertemu dalam kehidupan masyarakat). S~rnrhcrrig 
bc~jerl~rrl bucl~ro h(rlcri~~o~l jellis; Slrnthcrrlg N I  lerk pclih sl~ko nler11gincrp 
tanipek kuwcrn; Sltnlho~lg balrliir irltlc~li sopcrr~ cli nnllrko ~rr-cr~lg 
h~~riycrk. Dan sulu~ljlrik~~vo. (pelanggaran berjalan berdua berlainan 
jenis, pelanggaran anak gadis suka menginap di tempat teman, 
pelanggaran berbuat tidak sopan di hadapan orang banyak. Dan 
selanjutnya) (Edi Syafri Wawancara, 30 Desember 20 12). 

Lebih lanjut Edi Syafri dengan lebih tegas menarnbahkan, 

Secara ulnuln falsafah ABS-SBK lnungkin jujur clikutolicr~l 
(dikatakan) sebagiannya sudah sulit ditemukan aplikasinya dalam 
masyarakat, alasan ~nlho  (saya), sebagian sudah dilihat aplikasinya 
Icrh (sudah) banyak pn~-cl~~goi (tingkah laku) masyarakat clli.ak (kita) 
kirii (sekarang) yang aloh kcrllra (sudah keluar) dari tuntunan adat 
dan jlro (juga) sudah melenceng dari nilai-nilai ergern10 (agama), itu 
alasan nmho nlcrngcrtokur~ (saya mengatakan) sebahagian sudah tidak 
lagi terlihat secara aplikatif dalam kehidupan masyarakat (Edi 
Syafri, Wawancara, 30 Desember 201 2). 

Berdasarkan paparan data di atas, dapat dipahami bahwa falsafah ABS- 

SBK yang telah dicetuskan pada perang Paderi, adalah men~pakan sebuah janji 

orang Minang. Kalau itu sebuah janji tentunya hams dilaksanakan dan seharusnya 

diterapkan dalam semua perilaku kehidupan masyarakat. Namun sayang, 

aplikasinya dalam masyarakat sudah banyak yang tidak cocok lagi dengan ABS- 

SBK tersebut. Hal-ha1 yang dianggap tabu dan dilarang dahulu, sekarang sudah 



dianggap sebagai ha1 yang biasa. Oleh sebab itu, agar nilai ABS-SBK ini tetap 

dipedomani dan diaplikasikan sa~npai  sekarang, ~ n a k a  perlu disosialisasikan lagi 

kepada generasi muda, bahkan IAlN ~nenga~nbi l  langkah berani men~asukkannya 

ke da la~n  kurikulum. Karena dengan menerapkan ABS SBK, maka orang Minang 

~nenjadi penga~nal Islam yang kaffah. 

2. Pandangan terhadap Seni Tari secara Umum 

Perlunya pandangan aliln u la~na  terhadap seni tari ini dikemukakan, disebabkan 

karena adanya beberapa perbedaan pendapat; ada yang menyatakan bahwa seni itu 

subhat. Ada yang berpendapat bahwa khususnya seni tari bagi perempuan adalah 

dilarang, bahkan ada yang menyatakan haram. Untuk itu agar persoalan ini lebih 

proporsional, maka perlu mendapatkan pandangan ulatna, khususnya ulama kota 

Padang terhadap kedudukan seni dalatn agama. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ~ n a k a  semua ula~na itu 

inenyatakan bahwa seni itu sangat dianjurkan dalam agama kecuali ada efek 

negatif yang terdapat dari seni tersebut. Sebagailnana terungkap dari wawancara 

berikut yang menyatakan bahwa tidak tnene~nukan hadis yang melarang seni. 

Adityawarman (Wawancara, 15 Deselnber 20 12) menyatakan bahwa "Anibo rlc/[r/i 

~~ieilenillk~/n, tidl/li crckci /c/rcit~gcr~~-/c/rarigcrl~ serli tlr, t l c / ~ / i  hatcrnilr cli ur~iho C/O, 

liamno memang anibo caliak i/<o potensi (Saya tidak menemukan larangan, tidak 

ada larangan-larangan seni itu, tidak berte~nu oleh saya, karena saya melihatnya ini 

adalah potensi). Potensi itu fitrah Tuhan. Jadi persoalan seni itu tadi, ya fitrah 



Tuhan". Bahkan hewan pun punya rasa seni, seperti dikatakan Sirajudin Zar 

lnantan Rektor IAIN dan ulalna Muhamn~adiyah. 

Malah jiwa seni tidak hanya pada manusia, termasuk hewan, 
misalnya seorang filosof Al Kindi, o l iec~kil-v~ (apa katanya)! kalau 
orang lneniup seruling malam-malam, jangankan manusia ular dan 
buayapun akan keluar dari sasangnya menari-nari. Jadi yang 
lnelniliki seni itu bukan manusia saja (Sirajudin Zar, Wawancara, 15 
Desember 20 12). 

Oleh sebab itu "Seni secara ulnum dianjurkan, banyak hadis menyatakan, 

'Allah itu maha indah suka pada yang indah', " ~ I I I I N I I ~ I I I L I  j~tniil ~ ~ i ~ l ~ i h h l ~ I , j c t n i ~ r ' .  

Dan "Ada hadis ... kalau ada pesta lakukanlah kesenian". Secara ulnuln agalna 

Islam sangat menghargsi kesenian, Allah itu tnaha seni, Allah yang lnenciptakan 

seni" (Sirajudin Zar, Wawancara, 15 Desember 20 12). 

Dan pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pada dasamya seni itu 

adalah fitrah Tuhan, semua manusia lne~niliki rasa seni bahkan hewan pun punya 

rasa seni. Namun yang lnenjadi masalah adalah ketika seni itu dilakukan. 

Adityawannan (Wawancara, 15 Desember 20 12) menyatakan bahwa 

per~gunrale~n" (persoalannya barangkali muncul ketika dilakukan, ketika lnenjadi 

persoalan pengamalan). 

Jadi, ketika seni itu dilakukan, atau ketika seni itu telah menjadi perilaku 

manusia, di sinilah ~nulai  terjadi masalah. Bagaimana cara melakukan seni itu? 

Mengapa dilakukan? Siapa yang melakukan? Dimana dilakukan? Kapan dilakukan 

dan lain sebagainya. 



Dengan demikian perlu dilihat, satu persatu. Bagain~ana cara lnelakukan seni 

itu? Kalau seni itu dilakukan apa efeknya? Positifkah atau negatifkah? Sirajudin 

(Wawancara, 15 Desember 20 12) menyatakan. 

Sekarang kenapa ada orang yang melarang seni, karena nlelnpunyai 
efek. Selalna efek tidak ada, itu dibolehkan. Dalam agalna jliga 
begitu, perelnpuan dilarang ziarah kubur, karena perelnpuan lemah, 
tapi ketika perelnpuannya kuat dibolehkan. Selatna tidak lnelnbawa 
efek negatif, efek negatif itu tergantung pada kondisi masyarakat. 

Kelnudian siapa yang melakukan'? Apakah ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan? Tidak! "Misal Qiraah, qira'ah itu kan seni itu. Qiraah tennasuk 

seni itu. Bolehkah perelnpuan mengaji? Boleh. Kan boleh mengaji, qiraah 

termasuk seni. Seni qiraah" (Sirajudin Zar, Wawancara, 15 Deselnber 20 12). 

IChusus untuk seni tari, dari wawancara yang dilakukan, t i d ~ k  ditemukan 

hadis mengenai tari, nalnun yang baru ditelnukan tentang musik. Sebagaimana 

dikatakan Ahmad Kosasih (Wawancara, 3 1 Desember 20 12) berikut, 

Iko kcrn seni gercrk, nienicrrig ern1 ho iiclc~k nieiienil tkcln i.cfcr-ei wi, 
l<utokrriilnh ado tcrri. Kaluu nilrsik aclo t i l ,  se\r'aktlr hcrri I-crycr lrclcr 
scrhcrbnt ycrng hemyuri-yi, uclu -v~rii,o niencrb~rh rebailer, tail-vafo iiuhi 
ililrt jlro nieiionton, maiidcri~gu, bercrrti imbi men-yukcri. Tupi ylriig 
tai-i-tar; yaiig seperti kiiiiko, ~rrlibo ~icIcrk pi110 rnniigecekl~uii ri~lrrk 
butoni~r clcrkrm zarnaii rcis~~ll~ll~rli ,  ... 

(Ini kan seni gerak, lnelnang saya tidak menemukan referensi, 
katakanlah ada tan. Kalau musik ada itu, sewaktu hari raya ada 
sahabat yang bernyanyi, ada yang menabuh rebana, ternyata nabi ikut 
juga menonton, mendengar, beral-ti nabi menyukai. Tapi yang tari-tari 
yang seperti sekarang ini, saya tidak pula lnenyatakan tidak bertemu 
dalam zaman Rasullullah, . . .). Islam itu kan mengakomodir berbagai 
keinginan kebutuhan hidup manusia, kebutuhannya kepada 
keindahan. 



Begitu juga halnya pada seni tari, bolehkah perempuan menari? Duski 

Samad (Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan: 

Nclcrk crclrr tnri it11 harcrm, yrrrrg hlrrcrnr tir periltkirri~vo. Ktrlcrlr lcrh 
i~rerighlrkirnr itrr pcisti ohjeliri.vo ,je/u.s, lrclcrh hrrlirrh t i~i ihi / l i l /~~~ tir ... 
hrrkirni it11 tirlclk senilrcr hcrl hiscr cli klrklri~r. Dek ir~clcrk i~rcrrig~rrcrti 
kneclcrh sujo itrr. Kalcrzr i!vo nrangcrrerti jiliih, perilcrkir nleilari yarig 
i~~eiigirri~lcriig .~ycrh~.~lc~t b~rrr (rllo htrcIi.s~!yo, tcrpi lulcr~r priil~ip pel-ilnklr 
r~leiiur-i tidcrk nienihrrwr keni~rclli~i-trtcri~ ticlerk ~lilt~i.~irg. S ~ L I ~ I - I ~ L ~ I I C I  
.mjo, b(rtrrcr ~/(l(/li li(/r(!jo ko, r~cllrk (itlo hitkrrnl clcrlcrrlr rrgcr1710, itrr 
hairtrruk iiyo ~(rcli kcrlalr a~r.crk her-hicara hlrklri71, c/rto iirclilir~tor-i?,vo, 
efek rnernhcrn~cl kebcrikcrri ntl~ili. Ter-gcrirtirirg cleriprl ~ f e k  jlcriig clihcr\\.cr 
ole11 s e ~ i  it[/. efek yang clihrro~lyo, Iic~lr/ir efiki~yo ketcrq~~acrn i7icrlcrh 
uclo tar-i Jalal~rcli~r Rrrnii, tnri j~crr~g herplrtcrr itlr, tar; si!fistik, ekkir-vo 
met2inihlllkun religiusitas. 

(Tidak ada tari itu haram, yang haram itu perilakunya. Kalau sudah 
menghukum itu pasti objeknya jelas. Tidak boleh menghukuln itu . . . 
hukum itu tidak semua ha1 bisa dihukum. Karena tidak rnengerti 
kaedahnya saja itu. Kalau dia niengerti fikih, perilaku menari yang 
mengundang syahwat baru ada hadisnya, tapi kalau prinsip perilaku 
lnenari tidak melnbawa kemudharatan tidak dilarang. Sederhana saja, 
betul tidak kerja ini, tidak ada hukum dalam agalna, itu bentu-hya 
tadi kalau kita berbicara hukum. Dua indikatornya, efeknya 
~nembawa kebaikan tidak! Tcrgantung dengan efek yang dibawa oleh 
seni itu. Apa efeknya yang dibawanya, kalau efeknya ketaqwaan 
malah ada tari Jalaludin Rumi, tari yang berputar itu, tari sufistik, 
efeknya menimbulkan religiusitas). 

Sejalan dengan Duski Samad di atas, Adityawarman (Wawancara, 15 Desember 

20 12) menambahkan: 

Jadi persoalan seni itu tadi ya fitrah Tuhan, persoalan gerak yang di 
set dalam seni, persoalunriyo (persoalannya) aurat, kan itu persoalan, 
macam pelanggaran ttr partun10 (itu pertama) kalau kaji haram yo 
(ya), kalau persoalan sosok itu ada najis, kalau persoalan seni itu 
perbuatan . faklisyak. Perbuatan , fulihsynk Inh ado prrlo dalilrl-vo 
(fakhsyak sudah ada pula dalilnya), tinggci a ~ a k  niuniikiakcri~ (tinggal 
kita memikirkannya . . . Kini perbuatan tari itu apo (apa) perbuatan 
.fakl~syaknyo? Cfukhsyaknya), kecuali tan itu memang buka aurat. 



Selalljutnya menurut Adityawannan (Wawancara, 1 5 Desember 20 12), 

Jadi kalau crclo puncltipek (ada pendapat) ekstriin scrl-lrpo (sepel-ti) itu 
barangkali variasi pciilclcrpek (pendapat), Iirrra~ro (karena) di dalam 
hukuin hinsoii~vo crdo iitrnioii~vo (biasanya ada nainanya) scriliil 
,jarr-id, ketakutan, mt~ii.vetop sohul~rrt tcqadi (memberhentikan 
sebelum terjadi). Jadi ruang judi itu banyak, main bola judi, yang 
memegang paham ini, bola kaki haram, li~ii-c/i~o (karena) bola kaki erelo 
(ada) ruang judi, . . . Munar-i (menari) haram li~rc/ilo ciclo (karena ada) 
ruang tayrnh~i zii7ci (menekati zina), ruang-ruang itu ditutup, nah 
pendapat yang beranjak dari silio (sini), lnelnang barangkali ilio (inii 
yang cliliakses~~yo (diaksesnya), strltiriggo clikcrtoknri (sehingga 
dikatakan) haram. 

Jadi, adanya pendapat-pendapat ekstrim itu tergantung ayat mana yang 

menjadi referensinya, dan inana yang diyakininya. Dalam konteks ini Salmadanis 

(Wawancara, 18 Desember 2012) melihat ada tiga kelompok yang berbeda 

pahamnya. Adapun kelompok tersebut adalah, 

Pei-tcln~cr, Islam dilihat dari tekstual; kedlru, Islam dilihat dari 
kontekstual; lietigu, Islam dilihat secara komprehensif. Islam 
fundamental/tekstual, pengaluh aliran kelompok fufidamentalis 
radikal. Tidak ada p&saan dalam agama, jika tidak diikuti ada sangsi. 
Dalam kelompok ini perempuan tidak boleh menari di hadapan orang 
banyak. Kelompok ini menyatakan perempuan lnenari haram, 
kenapa? Ayat . . . hadis . . . Siapa dia sekarang? Ikhwanul Muslimin, 
Salafi, Laskar jihad, Mujahidin, Jainaah tablig, Al-Usro. Kelompok 
modernis saja ... ini dituduh Islam liberal. Kelompok modernis 
tradisional . . . kelompok akomodatif, tentang ayat dan hadis, 
ditampilkan wajah Islam dalam bentuk akomodatif. Tempat tari itu 
sebagai satu keharusan, karena Islam itu seni, contoh surat Al-Ikhlas 
selalu diakhiri dengan huruf dal, dan dibunyikan qcilqakrh. Hampir 
70% bahan seni. Berpakaian, aurat sepanjang menutup (Islam 
akomodatif), modem tapi tetap tradisi. Dalam ha1 ini tari wajib, 
kenapa wajib? Islam tidak hanya diberi akal, jiwa juga. Seni apapun 
yang dikerjakan adalah ... jiwa, tidak bisa dilihat dengan akal. Islam 
dibangun tidak hanya akal tapi juga jiwa. Seni ~nenyentuh jiwa. 



Jadi, berdasarkan uraian Salinadanis di atas, yang menyatakan perempuan 

menari itu haram tergantung kepada kelo~npok Islam yang mana, dala~n ha1 ini 

Salmadanis menyatakan keloinpok itu adalah kelolnpok fundamentalis, yang 

rnelihat Islam secara tekstual. Sedangkan Maigus (Wawancara, 14 Dese~nber 

2012) menyatakan bahwa ditetapkannya hukum kepada suatu perilaku dilihat dari 

tiga ha1 yaitu, pertama segi mailfaat dan mudharatnya, kedua dari tauhidnya, dan 

ketiga dari segi syar'inya, sepel-ti yang dinyatakannya berikut, 

Dalam mengambil keputusan itu ulama kan banyak sisi. Kajian untuk 
menetapkan sebuah perilaku dikatakan haram dikatakan mubah 
dikatakan makruh itu kan ditinjau dari berbagai aspek, satu 
tliaritaroiiyo (diantaranya) itu adalah rnanfaat I I I I I L I I ~ ~ ~ C I I I Z ~ O  
(mudharatnya). Yang kadlro (kedua) dari segi akidah talrltidriyo 
(tauhidnya). Yang kcltigo (ketiga) dari segi syur 'ii?.vo (syar' inya). Dan 
banyak lagi kajian-kajian k i n  tentang sesuatu dikatakan mubah, 
dikatakan sunat, dikatakan makruh atau haram. Justru itu kutilio 
(ketika) inemang cr~.crk nic117cc/li~1li trclo (kita melihat ada) temuan 
c/pokoh (apakah) ayat atau hadis, itu kan tidak serta mei-ta Iangsung 
divonis, karena hadis dengan ayat, ayat dengan ayat, ayat dengan 
hadis, hadis dengall hadis. Uinpamanya tentang sesuatu, ~rr(rng 
(orang) langsung mengklaim, hadis pirr!vo (punya) kajian yang lebih 
sangat luas. Justru itu kadang-kadang kcltiko oclo nltlr~ccrliak (ketika 
ada melihat) satu penggal hadis umpamanya tentang sesuatu kadang- 
kadang lrrang (orang) langsung mengklaim memutuskan, tapi bisa 
sc~jo (saja) hadis yang satu ilco (ini), aclolo (adapula) hadis yang lain 
coritohrivo (contohnya) celana dalam, kan crclo (ada) hadis tidak 
boleh menutup mata kaki, salririggo zlrung ni~tictrli~~k S C I Y C I I ~ * U I ~ ~ V O  

niuletr.uti nlato Icali (sehingga orang ~nelihat celananya melewati 
inata kaki), dianggap tidak sah shcrlcrtnyo (shalatnya), dianggap itu 
haram, tapi ado (ado) hadis yang lain, upo (apa) yang menjadi 
substansi celana yang dalam, npokol~ ado raso sonibor~g a ~ ~ i k ?  kecelc 
iiubi (apakah ada rasa soinbong kita? kata nabi), kalau ternyata ndak 
ado niarnbawo raso tiasombongan (tidak ada membawa rasa 
kesombongan) silakan saja boleh-boleh saja, artiriyo crpo (artinya 
apa) satu hadis dengan hadis yang lain tamyato utlo pen~aharnannyo 
yang substansinyo sanio (ternyata ada pemahamannya yang 



substansinya sama), tapi d a ~ i  segi h~rha.vor1~~0 hcrtoltrk hcrl~rklng 
(bahasanya bertolak belakang), yang satu 11lc111~1t~rik (menutup) yang 
satu terbuka kan seperti itu. Kajian-kajian dalaln hadis itu bisa dalam 
bentuk satu indikator ~rpo .scijo cllrll ~rclo (apa saja yang ada) indikator- 
indikator lain suhinggo (sehingga) melnang baru n~tr~ljcrcli (menjadi 
hukum). 

Jadi, berdasarkan pandangan Maigus di atas dapat dipahami bahwa sesuatu 

perilaku dapat ditetapkan hukumnya wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah 

berdasarkan kajian yang mendalarn. Harus dilakukan melalui konfinnasi antal-a 

hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, hadis dengan ayat, kemudian juga harus 

Cilihat apa latar belakang ~nunculnya hadis dan ayat tersebut. Setelah ~nelalui 

tahap-tahap ini barulah suatu perilaku itu ditetapkan hukumnya. 

Berdasarkan paparan data dari pandangan alim ulama di atas dapat dipahami 

bahwa seni itu adalah fitrah manusia, jadi tidak ada larsngan-larangan dalaln seni. 

Seni itu dilarang apabila ada efek negatif. Selama tidak lnelanggar yang pokok, 

selama tidak membawa efek negatif, maka dibolehkan. Menentukan sesuatu 

perilaku itu hukumnya, mubah, makruh, haram, sunat dan wajib mestilah 

diperhitungkan dengan komprehensif, tidak boleh sepotong hadis saja yang 

menjadi sandarannya. Hadis hams dikonfinnasi dengan hadis lain, dengan ayat 

yang juga bervariasi tentang sesuatu itu. Namun de~nikian sebagai manusia yang 

beragama, tentu ada koridor-koridornya, batas-batasnya, ukuran-ukurannya. 

Adapun ukuran-ukuran seni yang sesuai dengan Islam, menurut pandangan ulama 

ada kriterianya. Untuk lebih jelasnya dikemukakan kriteria itu dalam temuan 

berikut. 



a. Kriteria seni yang dibolehkan 

Kriteria seni yang dianjurkan dalam agalna Islam dapat dilihat dari aspek fungsi 

seni dan hukum seni tersebut. 

I )  Fungsi Seni 

Fungsi seni yang dianjurkan adalah fungsi sesuai agalna dan moral, fungsi sebagai 

sarana ibadali, dan fungsi sebagai media dakwah. 

a) Nilai Agama dan Nilai Moral 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa seni dilniliki oleh semua manusia. 

Secara umum seni dianjurkan. Namun ketika seni itu telah dilakukan, lnaka perlu 

dibentengi oleh nilai moral dan nilai agama, nilai etika, serta '~rruf: Duski Samad 

(Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan, 

Ketika kesenian dilakukan oleh orang, lnaka ketika itu nilai moral 
dan nilai agalna menjadi pt.r~jvrringryo (penyaringnya), kiatiko 
(ketika) seni apapun lah namanya berbenturan dengan nilai ctgrrn~o 
tcrr~tl l  ccrritoiij~o Irirl lcli (agama tentu ceritanya lain lagi), menjadilah, 
menjadi tidak baik, jadi seni sebagai seni nlanlintik anlho 11dcili 
(menurut saya tidak) masalah, kan itu fitrah dasar manusia. Siapa 
orang yang tidak ingin keindahan, tidak mau berindah-indah itu 11clc1k 
(tidak) nonnal orangnya. . . . AlQuran menyebut seni itu berpotensi 
menimbulkan rentak setan. Pelc~ksnriacrnr~yo (Pelaksanaannya) yang 
dikritik, tapi riilui~i.vo (nilainya) seni ritleik (tidak) inasalah, i~iluir~j~o 
(nilainya) pasti keindahan, pelc~k\.~~nunii~~l,o (pelaksanaann ya) 
kelnbali ke orangnya, sebab kini yang distorsi itu bukan seninya, tapi 
orangnya, penikmatnya, pelakunya, penik~nat seni itu yang T I ~ I C I I ~  
(tidak) benar, ridcrk lai (tidak lagi) berpegang pada nilai-nilai moral, 
nilai- nilai akhlak mulia, nilai spiritualitas Islam. 

Karena yang menjadi ukuran adalah moral, lnaka untuk itu perlu diketahui apa itu 

kaedah moral. Adapun kaedah moral itu ada dua yaitu; pertctnicr, ada 



ketidaknyamanan ketika melakukan seni; liecli~(/, inalu apabila dilihat oleh orang 

lain. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan Duski Saillad 

(Wawancara, 14 Deseinber 20 12) yang menyatakan bahwa, 

Kalau dari segi perbuatan antara inanusia dengan tidak manusia 
sama, tidak ada beda, dengan hewan. Cuma inanusia ada kaedah- 
kaedah yang inengatur. Salah satu kaidah inoral itu adalah malu. 
Komya kaedah moral itu adalah malu. Inti dari kaedah moral itu 
adalah inalu. Kata nabi r17crri /err11 ywtngi, ... "Kalau kainu tidak 
punya inalu silakan lakukanlah apa inauinu", ilu kan artinycl konlya 
itu malu. Kor dari akhlak atau inti dari akhlak itu adalah malu, kalau 
ada rasa malu orang akan ~nenjadi baik, scrhir~ggo (sehingga) hadis 
mendefinisikan closo (dosa) itu salah satu itu. Perbuatan itu dikatakan 
dosa dua saja indikatornya; Per~tcrntu, ada ketidaknyamanan hati 
melakukannya, itu yang closo (dosa), ~ i t l ~ l i  Icin~ak rasorlyo uri-uk 
n~alak~rlicr~~rzyo do, trrpijiik cli cilvak taror17pcr lrrcrrlg, Icinink ili c r ~ ~ i k ?  
(tidak enak rasanya kita melakukannya, terpijak saina kita sandal 
orang, adakah enak sama kita?), kalau nggak enak rasanya itu sudah 
berdosa; indikator lrecllrn, inalu kita andaikan kita lakukan bila dilihat 
orang lain. Misalrl-yo I I Y C I I T ~  seperti crr~tho ko, pug; antho nlcrrcrtorl ,jo 
saratiln peiicleli, sarcrl.r.cr pendeli t ~ / r ~ l i l ~ / h  tcrtl~firilr hc~rtc~ I~~tlli l~, l i~ii  
iriclcrk hrrcloso Ircrkrlr secam Jiqih (Misalnya orang seperti saya ini, 
pagi-pagi saya inaraton dengan celana pendek, celana pendek 
taroklah lutut tertutup,. kan tidak berdosa kalau secara fikih), tapi 
secara moral itu sudah berdosa! Kcrrinlo rrrccrtg berglrrijimig deli ~rlcih 
a w k ,  "on& blryci tcrkah it11 saml,tlcrriyo" uw~A- ninllr plrlo cliccrlicrk 
~rrarlg (Karena orang bergunjing disebabkan perilaku kita, " ha! 
kenapa buya seperti itu celananya", kita malu pula dilihat orang). Jadi 
walaupun dia perbuatan baik, perbuatan yang tidak melanggar 
hukumlah, tapi katiko ult~rk indcrk Izycrniuit r~ic~I~k~rkc~r~r~yo utalr kiitilio 
ncr-ak dicalicrk I I ~ C I I I ~  u~lak  (ketika kita tidak nyaman melakukannya 
atau ketika kita dilihat ormg kita) malu, itu dosa, begitu hcrlrrsr7.vo 
(halusnya) kerangka moral (akhlak). Jadi .scrhcrnunyo (sebenamya) 
istilah dosa pahala itu bukan istilall hukuin tapi istilah moral. seperti 
itupzilolah (pulalah) seni itu. 

Lebih tegas Duski Sarnad melanjutkan, berbicara tentang seni tidak bisa 

diukur dengan hukum, tetapi diukur dengan moral. 



Rcrriahri~vo riclerk i-~/iic/h hulnrnl ck). Rcrricrk rnortrl, I i( /k/~/ Iic~jierri~i~~o 
Ii(~jic/il niornl, mcrko alat ~rklrr- ri.vo; tiyorllcrri /ltI(/li:? (11-tiriyo per-cr.vcrtrri 
s~jcrti keri-vuninnun Icenianlrsicrcrn kitcr. Per-crscrcrri rior-nicrl L I I I ' C I ~  eloli 
ridcrk elicaliak? kcrl(r 11 awqak nicrnccrlicrk pcrlc~r icrriri~~o r-cr~~i. kc~!cr~/ 1 1 ~ ~ 0  

niariuri I - I  s o !  ilclcrk niu.urlccli c/o! ttrpi clrholcrh 
niai~ggrrlatiak-gcrlntiak iicl(r1c b~/lic/trrr~trru~i .re, ~ l c l ~ l i  I I O / . I ~ I C I /  LI\ \Y/I~ 
r~~ancaliakri~vo [lo. Laniuk n(lcrk (Ii u~\*crk pcrr-cr.~acrri cr~*crk nic~ncerlicrk? 
n i l ~ k  gerdil? C I M J C I ~  derigur~ hcIjll h~r~cheurig-.sehec~rig niunor-i-rlor-i cli 
atel?, linlalr lnnlak di a ~ n k  hercrr-ti 11ckrli nicrsul~rli c/o, tcrpi liCIIu11 riclcrk 
Icrmcrk, hernrti it11 Icrlz nictnyalc/hi nior-nl tlr. Itlr srrjo iridilhtor-rij~o. 

(Ranahnya bukan ranah hukum. Ranah moral, kalau kajian moral, 
maka alat ukurnya; nyalnan tidak? artinya perasaan sejati 
kenyamanan perasaan kita. Perasaan normal kita, pantas apa tidak 
dilihat? Kalau kita melihat pakaiannya rapi, kalau dia menari wajar 
wajar saja, tidak ada masalah! tapi cobalah bergerak tidak beraturan 
saja, tidak normal kita melihatnya. Suka tidak sama kita perasaan kita 
melihatnya? anak gadis kita dengan baju setengah terbuka menari- 
nari di atas, kalau enak sama kita berarti tidak ada masalah! tapi kalau 
tidak enak perasaan kita, berarti itu sudah menyalahi moral itu. Itu 
saja indikatornya). 

Sejalan ukuran moralitas di atas, Yulizar Yunus rnelihatnya dari kacamata sopan 

santun atau etika, seperti pandangannya berikut. 

Ketika ibu mengatakan tadi itu tari, tari kan seni, kalau saya 
mengelompokkan masuk ke seni gerak, dalam dimensi lain. Ada 
pertimbangan-pertimbangan Islam di situ, yang dipakai oleh adat 
kita. Ketika Islam mengatakan yang dipaharni oleh Islam, estetika 
sebuah keindahan itu mesti! ... malah bagi ahli-ahli ~netafisik Islam 
dan ulan~a,  keindahan itu dipakai untuk menjadi cailel berhubungan 
dengan Tuhan. Canel itu! K e n a ~ a ?  Karena dalam hadis nabi 
disebutkan I~znnllakct jarnil y~rliibh~rl~jer~~iuI. Tuhan itu maha indah clan 
dia suka pada keindahan. Karena itu kalau kita mau bertemu atau 
berhubungan dengan Tuhan . . . keindahan! tetapi amanah dari ijtihad 
daripara ulama tak cukup dengan keindahan saja. Kalau keindahan 
saja Islam tidak begitu! dia dikontrol, ada rumusnya "tiga Ka", 
yang saya rumuskan dalam buku saya "Sastra Islam Indonesia'' 
sebuah kajian ... Estetika. Saya buat seperti segi tiga, estetika di 
puncak, erotika dan etika. Estetika dengan erotika selalu bersanding, 
tapi kalau itu saja kita akan mengingat Madona, di alam sana, begitu 



dia bergoyang semua pakaiannya copot, para politikus belingsatan. 
Erotika perlu dikawal dengan etika, erotika kalau tidak dikawal 
dengan etika akan terlenlpar ke pornografi (Yulizar Yunus, 
Wawancara, 18 Desember 20 12). 

Seni itu indah. Tuhan suka pada yang indah-indah. Namun bukan indah 

untuk indah atau bukan seni untuk seni. Seni itu indah yang dianjurkan dalam 

agama harus dibentengi dengan etika. Sehingga Yulizar Yunus menyimpulkan 

prinsip-prinsip dalalil seni tari, adalah --erotis boleh, estetika boleh, tapi l-tarus 

dikontrol oleh etika", supaya tidak jatuh atau terlempar pada pornografi yang 

dilsrang oleh Islam. 

Pandangan Yulizar Yunus bahwa estetika dan erotis dikawal oleh etika, 

maka Ahmad Kosasih berpandangan bahwa membentengi estetika itu adalah 

dengan ukuran ha1 yang ber~nr dan yang hciik. Hal il?i dapat diikuti temuan 

penelitian ini, seperti temuan wawancara dengan Ahmad Icosasih (wawancara, 3 1 

Desember 20 12) yang berpandangan sebagai berikut. 

Ci~bo u ~ ~ u k  (Coba kita) mulai pandangan terhadap seni dulu yo (ya), 
uclo (ada) hadis nabi yang menyebutkan "inncillukal jarnil y~rhibb~~l  
,jamur' Allah itu maha indah mencintai keindahan. Keindahan itu 
salah satu fitrah yang ditanamkan dalam diri manusia, bahwa 
manusia itu mencintai yang baik-baik yang indah-indah. Indah itu 
kan fitrah yang tak terbantahkan. Cuma, keindahan yang dibenarkan 
oleh Islam itu adalah yang berpijak pada dua kaki, ibarat segitiga, 
indah itu puncaknya, kaki sebelah kiri (itlo (ada) benar dulu, sebelah 
kanan atlo (ada)baik. Baru dia indah, jika jalannya benar dan baik. 
Sesuatu yang benar menurut Islam sudah pasti baik, sesuatu kebaikan 
yang berdasar kepada kebenaran Tuhan itu sudah pasti indah. Jangan 
dibalik, indah dulu dianggap baik, dianggap buna sajo (benar saja) 
kan? seperti goyang Inul, kan indah menurut orang yang berselera, 
orang-orang yang tidak punya jiwa keagamaan, tapi tidak baik untuk 
pendidikan moral, benar kan? Jadi keindahan itu seperti tadi ibarat 



segitiga tadi, katakanlah segala bidang seni, baik seni suara, seni 
~nusik,  seni gerak. 

Jadi menurut pandangan Ahmad Kosasih di atas, seni itu dapat dikatakan 

indah, apabila benar menurut syari'at, kalau sudah benar menurut syari'at sudah 

pasti baik. Kalau sudah baik dan benar sudah pasti indah. 

Selanjutnya, selain nilai moral, nilai etika serta benar dan baik, juga hams 

memenuhi standar malu-uf. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Syafrudin 

(Wawancara, 18 Desember 20 12) berikut, 

N(1uk ado (tidak ada) ukuran yang standar. Mako (inaka) tari itu 
merupakan hasil karya seni, ndcrk (tidak) sampai ka (ke) teknis itu . . . 
itu kan layak tidak layak, ukurlah dengan standar makruf ric~nloiiyo 
(namanya) dalam crgcrnlo (agama), ado (ada) berkali-kali itu ayat 
Alquran. Makruf itu artiriyo (artinya) yang sesuai dengan standar 
umum yang berlaku di daerah itu, makruf itujzro (juga) bisa diartikan 
adat istiadat, dalam ayat positif ilrrn~oiiyo (namanya) 'uruf. Jadi 
persepsi seniiiyo (seninya) yang besar, kalau seni itu secara teknis, 
ii~lcrk (tidak) di atur oleh hadis. Alquran yang prinsip, hadis yang 
prinsip, itu kan sangat teliiiisi~.vo (teknis dia). Mulioli-vo (makanya) 
yang teknis itu hams diselesaikan dengan ijtihad. Nlluk bisa, cr,t*ak 
batclri~vo bnrza ka haclis tlr. BNLI h-o, bcru ku~lis~i~vo ko, niako ikrlik 
uklrrc-ln yorig niakruf (Tidak bisa kita bertanya ke hadis itu. Seperti apa 
ini. Bagaimana hadisnya ini, maka ikut yang makruf). Suami istri 
bergaulkan hi1 rnakmf; u7a 'nsyinrh~rrina bil nicrkn!f; makruf itu standar 
umum yang belaku, ndak atlo (tidak ada) yang salah kalau dilihat atau 
diketahui itu sudah bisa makruf, dan tidak berlawanan dengan aturan 
hukum. 

Sejalan dengan Syafrudin, Salmadanis (Wawancara, 18 Desember 2012) juga 

memberikan kriteria 'unrf: "Sepanjang tidak melampaui dalam 'uruf yang berlaku 

pada masyarakat, hukumnya boleh-boleh saja". 

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa seni itu pada dasarnya 

adalah fitrah manusia. Semua orang punya rasa seni, karena nilai seni itu adalah 



keindahan. Keindahan, ibarat segitiga, berada dipuncak berada di atas dua kaki. 

sesuatu itu indah apabila dia benar, seni itu indah apabila dia baik. Kalau seni 

tidak benar dan tidak baik maka tidak ada keindahan clalam seni. Jadi, seni itu 

benar dulu, kalau sudah benar sudah pasti baik, kemudian barulah seni itu indah. 

Disi lain keindahan hams dikawal oleh etika. Keindahan kalau tidak dikawal 

dengan etika akan mengarah kepada pornografi. Kesenian itu ketika dilakukan 

harus ada yang menyaringnya yaitu dengan agama dan moral. Nilai moral dapat 

dilihat dari kenyamanan kita inelihat dan melakukan seni itu. Kalau nyaman, tidak 

masalah tapi kalau tidak nyaman berarti ada masalah. Kenyamanan itu tidak saja 

pada diri sendiri, tapi sesuai dengan 'uruf, yaitu sesuai dengan standar uinum atau 

adat istiadat yang berlaku di daerah kita. 

b) Fungsi Sarana Ibadah 

Kriteria kedua adalah seni itu sebagai sarana ibadah. Seni itu bisa diteriina oleh 

syari'at apabila digunakan sebagai sarana ibadah, karena dengan seni bisa 

mendekatkan diri kepada Allah. Adityawarman (Wawancara, 15 Desember 20 12) 

menyatakan "Jcrdi panclcmgm~ nniho terhcrtlcrp seni, seni it11 nlnnrrr-lrik arnbo nialoh 

mel1(lc.kcitirclri diri pack1 Tulia)~, kcitiko nclo seni gercik, kcrtiko di(rplik~r.sikci~i seperti 

Jcrlcrlrrclcliri Rzrnii, nlcrlah bisa S U ~ I U ~ ~ ~ I I  hisu ketentu Erharl (Jadi pandangan saya 

terhadap seni, seni itu menurut saya inalah mendekatkan d i ~ i  dengan Tuhan, ketika 

ada seni gerak, ketika diaplikasikan seperti Jalaluddin Rumi, malahan bisa 



sernakin ketemu dengan Tuhan)". Sedangkan Duski Samad (Wawancara, 14 

Desember 20 12) menyatakan, 

Tapi kutiko (ketika) seni mendekatkan diri orang lilt (kepada) Allah, 
dalam bingkai agama dan moral yang baik, maka dia maslahat. 
Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilrnu hidup menjadi 
mudah, dengan uang hidup m e ~ ~ j a d i  mewah. Efekriyo r?iunih~~o 
(efeknya membawa) kebaikan. 

Selanjutnya Ahmad Kosasih (wawancara, 3 1 Desember 2012) menyatakan 

bahwa dalam sejarah, Jalaludin Rumi menggunakan media tari dan ~nusik  untuk 

mendekatkan diri dengan Allah. Seperti dinyatakannya berikut, 

Kemudian mengenai tan didalam referensi sejarah Islam, ada, 
misalnya orang sufi dulu, ada seorang sufi yang ben~ama Jalaludin 
Rumi orang sufi Persi pada abad 8 atau 9 Hijriyah. Dia itu 
menggunakan rebana untuk zikir, sambil bergoyang-goyang berputar- 
putar, tapi itu semuanya dalam rangka mendekatkan dirinya pada 
Allah, padaTuhan. Oleh mereka itu tari dan nyanyi i h ~ ,  musik hanya 
media, nledia untuk taquri-lrh illrillrh. Mendekatkan diri kepada 
Tuhan. Jadi sepanjang itu media dan tidak keluar dari koridor Quran 
dan Sunnah, menurut saya itu sah-sah saja 

Berdasarkan paparan data di atas dapat dipahami bahwa dengan seni yang 

dibolehkaan itu adalah seni yang digunakan sebagai sarana ibadah, diantaranya 

acialah dengan seni, baik seni tari maupun seni musik bisa mendekatkan diri kita 

kepada Allah. 

c) Fungsi Sebagai Media Dakwah 

Di samping sebagai sarana ibadah, seni juga dapat berfungsi sebagai media 

dakwah atau sebagai alat untuk berdakwah. Artinya seni dapat dijadikan media 

untuk menyampai pesan-pesan agama. 



Seni sebagai media dakwah ini terungkap dari wawancara dengan Maigus 

(Wawancara, 14 Dese~nber 2012) yang lnenyatakan bahwa "seni dipakai oleh 

sebagian ulama untuk pendekatan dakwah, seni dipakai oleh para u la~na untuk 

melakukan pendekatan edukatif, pendidikan dan pembelajaran". Sebagai media 

dakwah, seni inesti mengandung pesan agama kepada penikmatnya. 

Selain Fungsi agalna dan moral, serta fungsi sebagai media untuk 

berdakwah, seharusnya seni itu juga menyalnpaikan pesan atau misi yang positif. 

Seperti terungkap dalam pandangan Edi Syafri (Wawancara tanggal 30 Dese~nber 

20 12), dia menyatakan, 

Yang tidak kalah pentingnya adalah  nisi yang dikandungnya apa? 
Misi yang terkandung dalam setiap kesenian itu apa? Kalau misinya 
itu positif kepada yang baik, boleh, tapi kalau misinya sudah 
dibentengi dengan hal-ha1 katakanlah seperti sekaragg misu~ya itu 
lebih untuk menabrak ajaran sya~i 'at ,  menuntut kebebasan laki-laki 
dengan perempuan harus sama, geildel-isme, itu tidak bisa. Jadi apa 
pesannya itu, sela~na itu bertujuan positif dan tidak melenceng. Kalau 
misinya katakanlah ada yang mengandung fahaln (gencleri.rt~le), Islain 
titluk (tidak) bisa. 

Pandangan Edi Syafri ini didukung oleh Duski Samad (Wawancara, 14 

Desember 2012) bahwa untuk yang akan datang sebaiknya ada pesan-pesan 

pendidikan dan moral yang disalnpaikan lnelalui seni itu, "17ut1 (yang) ke depan / ( ~ i  

(lagi), pesan edukasi, pesan moral tetap oclo (ada) dalam sebuah tari." 

Berdasarkan uraian (paparan) data di atas jelaslah bahwa seni itu dalan 

pandangan alim ulama berkategori dan kondisional yaitu, 1) ketika seni dilakukan, 

ulama sependapat harus dikawal dengan moral, etika dan 'uruf. Kemudian 2) seni 



dapat diterima oleh ulalna apabila dapat digunakan sebagai sarana atau media 

untuk berdakwah dan menyampaikan pesan positif seperti pesan pendidikan, dan 

pesan moral, 3) seni semakin diperlukan oleh umat bila digunakan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah, dan 4) bila seni digunakan untuk maslahat, maka 

dia dicintai oleh Allah yang suka keindahan. Tetapi bila seni digunakan untuk 

rentak setan dan kehilangan hngsi  yang Islami, ~ n a k a  seni subhat dan bahkan bisa 

jatuh ke pomografi dan pomoaksi. 

2) Seni Dilihat dari Aspek Hukum 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, seni itu tidak ada hukumnya, namun setelah 

seni itu dilakukan barulah ada hukumnya. Hukum itu sesuai dengan apa yang 

rnengiringi perilaku seni itu (kondisional). Jadi setelali menjadi action, lnaka seni 

dapat dikategorikan menjadi boleh/harus, sunat/wajib dan haram. Ungkapan di 

atas akan dijelaskan lebih rinci sesuai ternuan berikut ini. 

a) Hukum Seni Mubah 

Suatu perilaku seni dapat dikategorikan kepada n~ubah, atau boleh atau hams 

menurut pandangan ulama harus memenuhi kriteria tertentu. Adapun seni dalaln 

kategori mubah lnempunyai elnpat kriteria yaitu; 1 )  Tidak Inengumbar syahwat 

dan mengumbar nafsu, 2) Tidak menilnbulkan dosalkemudharatan, 3) Tidak 

menimbulkan fitnah, dan 4) Tidak memamerkan aurat dan tidak terlalu erotis. 

(1)  Tidak mengumbar syahwat dan mengumbar nafsu 



Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa seni itu dapat dibolehkan hatus 

dikawal oleh moral dan etika. Dalam bentenglbingkai moral, kriterianya adalah 

seni itu tidak mengumbar syahwat dan mengumbar nafsu, seperti temuan berikut. 

Duski Samad (Wawancara, 14 Deseinber 20 12) inengatakan, 

Kcltiko (ketika) seni dilakukan oleh ~ri-criig (orang), maka ketika itu 
pc~~ul~rlc~h (perlulah) bingkai moralitas, bingkai spiritualitas, (ipo 
biligkui~vo (apa bingkainya) moralitas dan spiritualitas itu, kalau 
moral itu biiigk~riizyo N L I ~ I L I I ~  (bingkainya aclalah) seni, l~ri i~rlltrk 
(apakah tidak) mengumbar syahwat, iiielcrk (tidak) mengumbar 
nafsu, itu seni, mubah tu, tapi katiko IIJJO (ketika dia) mengumbar, 
c~polugi (apalagi) mengundang apalagi 11-vo (ianya) merangsang ~rrul~g 
(orang) untuk menjadi tidak baik itulah seni, termasuk tan menjadi 
dikritik oleh agama. 

Jadi, apabila seni yang dilakukan itu tidak mengumbar syahwat dan tidak 

mengumbar nafsu, maka seni tennasuk tari dihukum sebagai sesuatu yang mubah 

atau dibolehkan oleh Islam. 

(2) Tidak ineniinbulkan dosalkemudharatan 

Kriteria hukuln seni adalah mubah adalah apabila perilaku seni itu tidak 

menimbulkan dosa dan kemudharatan. Seperti diungkapkan Duski Samad 

(Wawancara, 14 Desember 20 12) berikut, "kalau prrilcrk~n~vo (perilakunya) tidak 

menimbulkan dosa, kemudharatan, tennasuk kategori mubah". Mubah artinya 

tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan. Jadi tidak ada pahala dan dosa. Kata Edi 

Syafri (Wawancara, 30 Desember 20 12) "seni adalah urusan dunia." 



(3) Tidak menimbulkan fitnah 

Kriteria berikutnya adalah bahwa seni tidak lnenebar fitnah, asal tidak 

lnenilnbulkan fitnah, maka seni dapat dikategorikan mubah, sebagaimana 

Asasriwarni (Wawancara, 1 S Desember 20 12) mernberikan pandangan bahwa seni 

itu hukurnnya "Mubah, hukuln asalnya mubah, boleh asal tidak menirnbulkan 

fitnah; pakairinnyo (pakaiannya) tadi, gulrrk~i.vo (senyumnya)". 

Dalam ha1 ini yang dapat lnenimbulkan fitnah itu di antaranya adalah 

pakaian yang dikenakan sefla ekspresi wajah pelaku seni tersebut. Bagaimana 

bentuk pakaian yang dapat mengundang fitnah itu? Tentu memenuhi kriteria 

menutup aurat (tidak pornografi) dan tidak menampilkan pornoaksi. 

(4) Tidak memamerkan aurat dan tidzk terlalu erotis 

Kriteria tidak lnelnamerkan aurat dan tidak terlalu erotis diperinci lagi baik 

terbuka ataupun tertutup, sebagaimana diungkapkan Yulizar Yunus (Wawancara 

18 Desember 20 12). 

Karena zaman telah berubah, dan cara kita memandang juga telah 
berubah, kan masih ada ijtihad. Selama tidak memamerkan aurat dan 
tidak terlalu erotis dikontrol oleh etik ya sah-sah saja. Sah-sah saja 
untuk ditonton. Yang 11~Irlk (tidak) boleh itu kan memperlihatkan 
aurat baik dalam keadaan terbuka maupun tertutup, tertutup itu 
misalnya e r ~ t i s m e  itu kan rnemperlihatkan aurat. Erotisme 
keterlaluan itu memperlihatkan aurat namanya. 

Jadi yang dimaksud tidak memperlihatkan aurat di sini adalah aurat yang 

terbuka dan aurat yang tertutup. Aurat yang terbuka adalah yang jelas nampak 

dengan bentuk bendanya, mungkin yang terbuka itu dilihat dari pakaiannya, 



sedangkan yang tertutup adalah gerak yang ditampilkan sudah lnelewati batas 

gerak erotisnya. 

(4) Sesuai adat dan syariat 

Edi Syafri (Wawancara, 30 Desember 20 12) tnemberikan kriteria seni yang mubah 

itu adalah harus sesuai dengan adat dan syari'at. 

Ukurannya barangkali dari segi adat tersebut. Sejauh tari-tari itu Iui 
(ada) dalam barisan sepanjang adat, kalau salnpai ke tingkat tidzik 
mengindahkan norma adat, apalagi dari segi syari'at. Kalau dari segi 
syari'at tari itu urusan dunia, bukan urusan ibadah, pada dasarnya 
boleh, tetapi kebolehan itu jangan dirusak dengan hal-ha1 yang tidak 
patut dan terlarang. 

Berdasarkan paparan data dari berbagai pandangan alim ulama di atas, dapat 

dipahami bahwa pada dasarnya huku~n  asal dari seni itu adalah mubah, karena tan 

itu adalah urusan dunia bukan urusan ibadah. Seni itu dapat dikategorikan 

huku~nnya mubah, apabila memenuhi kriteria; tidak mengulnbar syahwat dan 

mengumbar nafsu, tidak menimbulkan dosalkemudharatan, tidak mema~nerkan 

aurat, tidak terlalu erotis, tidak menimbulkan fitnah, dan terakhir harus sesuai adat 

dan syariat. Mubah artinya tidak dianjurkan dan tidak pua dilarang (netral) dan ini 

adalah hukum asal dari seni. 

b) Hukum Seni Sonat~Wajib 

Seni, selain dikategorikan mubah, tenlyata ada yang dapat dikategorikan sunat 

bahkan wajib. Adapun kriterianya adalah tidak menimbulkan dosa dan tidak 

menimbulkan mudharat. Sebagaimana dijelaskan Duski Samad (Wawancara, 14 

Desember 20 12), 



Kalau per.ilakr~i?yo (perilakunya) tidak menimbulkan dosa, tidak 
lnenirnbulkan kemudharatan ... bukan hanya harus itu malah bisa 
sunah, lnalah bisa wajib, Alquran (/isi~ri~uh l l lunlh~~o (disusuh 
membaca) dengan suara indah, '- ..." '-Hiasilah AIQuran itu dengan 
suara yang indah", kan clisrrrrrnh crrtitljw (disuruh artinya) itu kan? 
" Wlircrilil qrrmarzir Turtiilrcr" Muratal lah alquran itu dengan bacaan 
yang baik. 

Berdasarkan pandangan ini, berarti, seni itu dianjurkan, seperti kata-kata 

"disusuh" dan "inuratal lah". Kata-kata "lah" di situ artinya anjuran. Kalau an-juran 

maksudnya seni itu dapat dikategorikan sunat atau wajib apabila tidak 

menimbulkan dosa dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai pula 

dengan fungsi seni menusut berbagai ulalna yang juga bisa mendekatkan diri 

kepada Allah seperti yang dipraktekkan oleh Jalaluddin Rumi yalng telah 

dikemukakan sebelu~n ini. 

c) Hukumnya Haram 

Perilaku seni dapat dimasukkan ke dalam kategori haraln apabila terdapat 

indikator berikut, yaitu 1)  Mengundang Syahwat, 2) Manibuka aurat, 'dan 3) 

Taqrabu Zina. 

(1)  Mengundang Syahwat 

Kalau perilaku seni itu mengundang syahwat, maka hukumnya jatuh kepada 

haram. Sebagaimana pandangan Duski Salnad (Wawancara, 14 Desember 2012) 

bahwa, "Kalau dari segi hukum, dilihat dari pekerjaannya, hukum lebih kepada 

perilaku, kalau perilakzrnyo (perilakunya) mengundang syahwat tesmasuklah 

perbuatan haram, yang tarinyo (tarinya) kan indak (tidak) bisa, tapi periluk~rnyo 



(perilakunya), sebab hukum itu untuk perilaku". Hal ini juga didukung oleh 

pendapat ulama lain, sebagaimana telah dikemukakan alam sub t e ~ n a  sebelum ini. 

(2) Membuka aurat 

Satu-satunya indikator perilaku seni dapat dikategorikan haram yang dikemukakan 

ole11 selnua slim ula~xa adalah indikator membuka aurat ini. Ini didukung oleh 

data hasil wawancara berikut. 

Maigus (Wawancara, 14 Desember 2012) menyatakan, "kalau memang 

pakuie~rlr!~~ itlr luh nlarljorlggu (pakaiannya itu sudah menjanggal) kalau tidak kan 

jatlrnh Cjatuh) kepada haram, riyo lcrh t~~crrljucli (dia sudah menjadi) sesuatu yang 

makruh." Kemudian Duski Sa~nad  (Wawancara, 14 Desember 20 12) memberikan 

pendapat, " ~ I I - U I I ~  nlancrri n~aniblrl~~r trlrmr, yo 11.~0 nlcilrrlirrkcrii pet-blrcttcil~ cela, r~-vo 

tzrjcrt11crh krr (orang menari membuka aurat, ya dia melakukan perbuatan tercela, 

dia itu jatuh ke) haram", dan "Kalau d a ~ i  segi hukum hukum lebih kepada 

perilaku, . . . yang tariri-yo k~in inclcrk (tarinya kan tidak), tapi perilaku, atau lrr-crrig 

n~nncrri nicrnibliku (orang menari membuka) aurat, jcrrzrali kill (jatuh kepada) 

haram". Selanjutnya Asasriwarni (Wawancara, 18 Desember 20 12) 

mengungkapkan, "tingkat haram kalau pakaiannya . . . nl( / l io~i j~~ (makanya) ulama 

mengharamkan, pnliaiani~-yo (pakaiannya) serba .renteng (pendek), tari-tari umum 

tzc lcati i-yo gitlr (itu kan iya seperti itu)." 

Jadi membuka aurat adalah menjadi indikator secara nyata dan tegas sebagai 

haramnya tari tersebut ditampilkan. 



(3) Taqrabu Zina (Mendekati Zina) 

Salah seorang infonnan berpandangan bahwa seni yang mendekati zina adalah 

dianggap adalah sesuatu yang diharamkan. Aditiawannan (Wawancara, 15 

Desember 20 12) menyatakan, 

Jadi kalau ado panclupek (ada pendapat) ekstrim scrr-irpo (sepert i) i tu 
barangkali variasi pr~riclapek (pendapat), 1x11-crllo (karena) cli dalarn 
hukum biasor<yo a c l ~  I I N I I ~ O I ~ ~ ~ O  (biasanya ada namanya) scrmil 
j r i u 1 i  ketakutan, niclryetop .suberlic~z tcljcrtli (mernberhentikan 
sebelum terjadi). Jadi ruang judi itu banyak, main bola judi, yang 
17itrn~egcrrig (memegang) paham ini bola kaki haram, klrr~rrio 
(karena)bola kaki uclo (ada)ruang judi, . . . Merri~rr-i (menari) haram 
Icc~rcrrio ado (karena ada) ruang takrabu zina. 

Jadi, menurut Aditiawarman adanya pendapat ulama yang inengharamkan 

menari adalah karena dikhawatirkan ada ruang untuk mengarah kepada zina. 

Karena kalau dikatakan menari itu haram, maka orang takut inelakukannya, takut 

berdosa. Oleh sebab itu dari pada berbuat dosa lebih baik dihindari. Cara bel-fikir 

plalna seperti itu menurut Aditiawarrnan disebut sebagai variasi pendapat yang 

menggunakan sarnil.jarriah (inenghindarkan sebelum terjadinya sesuatu). Prinsip 

kehati-hatian. 

(4) Mengarah ke Fakhsyak 

Argumentasi lainnya bahwa seni tari itu haram rilenurut Aditiawannan 

(Wawancara, 15 Deseinber 20 12) adalah adanya indikasi~firlrlisyak. 

Falrhsyalc itu kan kata-kata tidak senonoh, yang .fuklisyak ketika 
gerak-gerak tidak senonoh. Kan itu yang fakhsvak. Mambantu untuk 
menimbulkan gairah-gairah, yang negatif barangkali. Jadi menurut 
anibo (saya) apapun gerak seni r~dak udo (tidak ada) yang haram. 
Kecuali action geraknyo tlr (geraknya itu) mengarah kepada Jbkl~sycrk. 



... Itu sikap at~lho (saya) terhadap seni. Katiko (ketika) tari 
Pasambahan tlr g e r ~ r k l l ~ ~ o  (itu geraknya) menggiring orang ke arah 
yang.firkhsycrk haram. Kcrtilro (ketika) visualisasi yang ditampilkan itu 
inembentuk orang ke arah fikirall yang negatif, itu haram. 

Berdasarkan informan di atas, maka indikasi lain seni tem~asuk tari itu 

haram adalah apabila dalain pelaksanaannya sudah tidak pada tempatnya, atau ada 

perilaku yang tidak senonoh lagi atau dengaan perilaaku kita, inenggiring orang 

untuk berbuat tidak senonoh, yang discbut ,fitlil~s\!trl<, disinilah perilaku seni itu 

dikategorikan kepada haram. 

(5) Gerak Erotis 

Apabila perilaku seni itu mengarah kepada gerak erotis, sehingga merangsang 

laki-laki, ~nenunlt  informan Edi Syafri (Wawancara, 30 Desember 20 12) adalah 

harain. Seperti dinyatakan dalam wawancara berikut. 

Ada yang menyatakan haram, namun Irutiko (ketika) itu kan penari- 
penari Arab gerakannya erotis, namanya Mlrgllitrt (penan wanita), 
dimaklumi ketika itu tari Arab, aurat terbuka, -geraknya erotis. 
Menimbulkan birahi laki-laki, diharamkan oleh Rasulullah. Ada hadis 
sahihnya. 

Jadi gerak yang erotis diharamkan oleh Rasulullah melalui hadis sahihnya, 

sebagaimana dikemukakan Edi Syafri di atas. 

(6) Berkhalwat 

Duski Samad (Wawancara, 14 Desember 2012) menyatakan "Kalau dari segi 

hukum, hukum lebih kepada perilaku, kalau perilulrllnyo (perilakunya) berkhalwat 



termasuklah perbuatan haram, yang t~ l i - i r i . ~~  (tarinyn) kan indak. Sejalan dengan 

Duski Samad, Adityawarman (Wawancara, 15 Desernber 20 12) juga berpendapat, 

Persoalan baliak lngi ~CIPNCIO (kembali kepada) rambu-rambu, . . . 
berkhalwat. Berkhalwat itu apa? bersunyi diri berdua saja. 
Menimbulkan syahwat. Selalna itu tidak ada tidak ada masalah. . . . 
Anibo (saya) tingkat pandangan aniho (saya) gitu. 

Berdasarkan paparan data (pendapat-pendapat para ulama) di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku seni itu haram apabila ada indikator; mengundang 

syahwat, mambuka aurat, takrabu zina, mengarah ke ,fiklisr,(~k, gerak erotis, dan 

berkhalwat. 

3. Pandangan Alim Ulama terhadap Tari Pasan~bahan 

Tari Pasambahan adalah tari yang ditampilkan ketika adanya pertemuan dua pihak 

dalam masyarakat Minang. Disajikan oleh pihak yang lnenerilna tamu, untuk 

~nenghonnati tamu yang datang, sebagai pembuka dala~n sebuah pertelnuan antara 

dua pihak yang bertemu tersebut. Bagaimana pandangan alim ulama terhadap tan 

ini akan dianalisis dari tiga aspek utamanya yaitu dilihat dari aspek penari, gerak, 

dan busana. Sebelumnya dilihat terlebih dahulu secara filosofi ABS-SBK yang 

dianut masyarakat Minang, sebagai fonclasi dari unsur-unsur yang dianalisis 

dengan sub tema pesan atau misi yang diemban tari Pasambahan ini. 

a. Pesan atau Misi tari Pasambahan 

Memuliakan tamu adalah fungsi utalna yang diemban oleh penampilan tari 

Pasambahan ini. Hal ini terungkap dari informan yang diwawancarai. Yulizar 



Yunus (Wawancara 18 Desember 2012) salah seorang yang mernandang ha1 

tersebut, seperti ungkapannya di bawah ini. 

Filosofi dari tari Pasambahan, sebenarnya memuliakan orang besar, 
itu lccrfo 111~111i1lilii ~ici~~ioii-vo (kata mendaki namanya) di adat, berkata 
tanpa lnenyakitkan martabat seseorang menyangkut memuliakan 
tarnu, dan itu tamu itu dalam Islam gri-v1ih1ir.r.c1hnrci1i adalah orang- 
orang yang dekat kepada Tuhan, tidak boleh kita abaikan. Nabi saja 
ditegur, ketika berternu seseorang, nabi melengah, ditegur nabi itu, 
filsafat itu saja ditirukan adat minangkabau, kita hams nlenyambut 
ta~nu dan ~nemuliakan tamu, kita kreasilah dengan kreasi-kreasi yang 
indah, dan itu sangat dianjurkan. Islam dianjurkan, adat dianjurkan 
inemuliakan orang besar. Di Minang kan ada itu "nnrliakcln ncui 
gcrdul~g, kcisiahi tiuti ketek" (muliakan yang besar, kasihi yang kecil). 
Di dalam acara adat awak (kita) kan cido tlr (ada itu), niurn~rlial- I U I I  ~ I N I I  

,ocrc/citig dilatukkcln curalio cli niiilt-onyo, I I N I I  ketek clilutc~kkui~ rokok 
(memuliakan yang besar diletakkan carri~io di depannya, yang kecil 
diletakkan rokok). Dilegalkan itu, itu kan simbol itu. 

Berdasarkan pendapat Yulizar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Minang 

dalaln lnelnuliakan tamu telah tumbuh secara tradisi turun temulun, dengan kreasi tari 

Pasambahan (dulunya Tari Galolnbang) untuk memartabatkan tamu yang datang 

dengan nilai g~rylrh~rr-rcihniciii, yaitu memuliakan orang besar yang dekat dengan 

Tuhan, dengan mencontoh perilaku nabi Muhammad yang mendapat teguran dari 

Tuhan ketika kurang menghormati tamu. Di sinilah titik temu nilai tradisi tari 

Pasambahan Minang dengan nilai Islami. k i n y a ,  memuliakan tamu nilai syarak 

yang ditradisikan atau diaplikasikan dengan nilai adat tari Pasambahan. Di sinilah 

letaknya SMAM. Dalam pandangan Adityawannan (Wawancara, 15 Desember 20 12) 

menyebutnya dengan istilah ylrkrim dliciifuh (memuliakan tamu) sperti ungkapannya 

berikut . 



Pada tari Pasambahan kan riclc/li clclo (tidak ada) dalaln perasaan 
111-crng (orang) barangkali yang mengarah ke negatif. Jadi kan situ 
nyo. Kalau hlrliah unibo nimigcrtokcrii (boleh saya mengatakan) itu 
k i  h ~ f c  Islam itu kan lnengajarkan mcnghonnati tamu, 
ketika tamu rzclcrk (tidak) dihormati, kan hcrirrr per-.so~~lc/iiig)o (begitu 
persoalannya). 

Sejalan dengan Aditiawarman di atas, Edi Syafri (Wawancara, 30 Desember 

2012) memandang ha1 yang salna dan dia mendorong tari ini, karena sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana ungkapannya di bawah ini. 

Di satu pihak tan Pasalnbahan itu bagus didukung, kan inemuliakan 
tamu. Siapapun dalam agama disuruh inemuliakan tamu, antara lain 
dimanifestasikan dengan tari Pasambahan. Itu bisa, Kalau bisa 
jangan sampai uclo (ada) hal-ha1 yang tidak sesuai dengan aturan 
ugc/rno (agama). 

Begitu juga Syafrudin (Wawancara, 18 Desember 2012) memandang tari 

Pasambahan dilihatnya sebagai tari yang tidak menyalahi nilai Islam dan tidak 

ada celanya bila diukur dengan Islam itu sencliri, seperti ungkapannya "Kalau nan 

tari Pasambahan lcrk (sudah) dominan sebuah cara yang bagus. Cela Islcrnliiyo 

n(lak ado ndcrk bisu uwuk tol~jolku~i (Islamnya tidak ada, tidak bisa kita 

tonjolkan)" 

Berdasarkan paparan data yang dikemukakan informan di atas dapat 

diketahui bahwa tari Pasambahan dalam ha1 visi misinya atau pesannya telah 

berdasarkan syarak dan sunnah Rasul atau hadis, yang pada intinya inengemban 

inisi pesan dakwah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturrahim antara 

pihak yang bertemu. Jadi tari Pasambahan boleh dikatakan tari yang berfilosofi 

ABS-SBK dalam pandangan alim ulama. 



b. Dilihat dari aspek penari 

Sebagairnana telah dikatakan di atas bahwa ada yang menyatakan bahwa 

perenlpuan itu tidak dibolehkan menari. Beragam pendapat alim ulama terhadap 

penari perempuan terungkap dalaln temuan berikut. Syafiudin (Wawancara 

tanggal 18 Desember 20 12) menyatakan, 

Itu persepsi 1~171o (lama). itu persepsi lcr111o (lama) 
rnendiskriminasikan, kirii ko ilcl(/li (sekarang tidak) rnungkin laki-laki 
mendiskriminasikan perempuan, dasar kejadian cit.c.crk sctnlo (kita 
sama), av\.nk (kita) diciptakan dari benda yang sama, apa dasamya 
laki-laki boleh wanita ilck~k (tidak) boleh, itu persepsi bukan dasar . . . 
surat annisa' ayat pertama, apa alasannya laki-laki lebih hebat, tidak, 
realitasnya perempuan sekarang lebih banyak berprestasi, seperti 
prestasi akademik, yang tampil di politik memang tidak berapa, tapi 
dari segi penguasaan akademik prestasi akademik perempuan, dari 
10 anak. Rangking 1-10 di sekolah itu, 6 sa~npai 7 itu perempuan, 3 
laki-laki. Bacr (bagaimana) mempertahankan prestasi laki-laki itu 
hebat dari pel-empuan, ntlcrli (tidak) bisa dipertahankan, maka c/lt~/li 
(kita) harus salnpai mengatakan salah trrll(r/ inclclk (tentu tidak), 
pendapat itu sudah seharusnya direvisi. 

Syafrudin menambahkan dan mempertegas pandangannya dengan melihat dari 

segi hukuln seperti ungkapannya, 

Kalau dari hukum Islamnya perspektif ulama, ado (ada) hukum Islam 
yang perspektif ulama, aclo (acla) hukum Islam dangkal, crnlho 
~~lat~j~c/hlrili (saya menyebut) tadi hukum Islam dangkal. Alquran 
mengatakan dasar kejadian manusia itu sama, oleh karena itu dia 
punya hak yang sama, baik hak ke~nuliaan lnaupun hak beraktivitas, 
meskipun yang arnbo (saya) sampaikan tadi itu jlro (juga) penafsiran, 
persepsi. Hukum Islam membedakan laki-laki dan perempuan itu 
hanya dalam pelaksanaan ibadah Mcrkdhalz. Menjadi imam shalat 
memang riclak ado (tidak ada), dalam sosial wanita tidak dibedakan, 
sosial kemasyarakatan, dalatn peribadatan, lrl-ang (orang) kan persepsi 
zrrang (orang) tidak dikembangkan, bukan karena dalam ibadah itu 



perempuan berada di belakang, lalu selalu saja dibelakangkan sc~jo 
(saja) perernpuan itu, iko (ini) yang salah persepsi. 

Kalau Syafrudin melihat persoalan pelaku penari perelnpuan dari segi 

diskriminasi dan hukum, sedangkan Maigus menganalogikan dengan perempuan 

membaca AIQuran. Kalau perempuan tidak boleh talnpil di depan umum, 

bagaimana dengan Qari'ah? Maigus (Wawancara, 14 Desember 20 1 2) 

menyatakan, 

Suara perempuan b~dcrglr ttr~ltit ntluk hlrliah tlr (lo (bernyanyi tentu 
tidah boleh itu), niakon-vo niangctjiptni nclcrk blrliah struro p~trllrsi 
(makanya mengajipun tidak boleh suara perempuan), itu mungkin 
pcrrc~lir kajinn balink (perlu kajian kembali), kajian yang mandalam 
kajian yang secara komprehensif dilakukan, tapi sampai hari kini 
MTQ masih dilegalkan oleh MUI. Kemudian kesenian-kesenian nan 
seperti kesenian tradisional itu dipandang sebagai sebuah budaya 
bangsa keanekaagaman budaya itu hinggo allrl~ mrvrk clcrrigcr Icli 
(sehingga belum kita ciengar lagi), tapi kedepannya Allahualam, 

Sejalan dengan Maigus, lebih tegas Duski Samad (Wawancara, 14 Desember 

20 12) juga menyatakan bahwa, 

Mungcrji ,jo sl~aro rancuk scrjo nclcrk blrlic~h (lo (meengaji dengaan 
suara bagus saja tidak boleh), bisa mangundang. Muko (maka) tidak 
sarnpai ka tingkat ekstrim sartrpo (seperti) itu, yang tidak selera 
rendah. Itu scrjo (saja) yang diharapkan, bcrcr (bagaimana) peni kmat 
seniko niarigcrcll knpndo (seni ini mengacu kepada) nilai-nilai moral 
dan nilai-nilai spiritualitas. Kalau crclo (ada) yang ekstrirn. Mazhab. 
Tergantung pada pemilcirar~~i~~o (pemikirannya), kalau zalnan Islam 
awal, alarn kehidupan Arab. Ya seperti itu. Kirii busllo hcrricr cr~t'tr/<.jo 
trrrrng &ma-dima se ndak bacr tlo (Sekarang bertemu kita dengan 
orang dimana-mana saja tidak apa-apa), berbeda dengan cnt~clk (kita), 
pemahaman dipengaruhi oleh budaya. 

Selanjutnya Sirajudin Zar (Wawancara, 15 Desember 201 2) menatnbahkan, 

"Contoh qiraah kan pudusi tu (perempuan itu), bolehkah perempuan mengaji? kan 



boleh, jadi secara umum seni sangat dianjurkan dalaln agama. Yang perlu 

diperhatikan adalah jarak, antara laki-laki dan perempuan". Artinya, ketika tampil 

di depan urnum dijaga jarak antara pelaku seni yang laki-laki dengan yang 

perempuan. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahalni bahwa pada dasarnya 

perempuan boleh tampil di depan umum. Tidak ada diskriininasi dalaln agama, 

kecuali dalaln ibadah shalat, memang perempuan selalu di belakang. Namun 

dalam perilaku yang lain tidak seperti itu. Ini juga dapat dicontohkan seperti 

Qariah, yaitu perempuan yang me~nbaca AlQuran dengan suara yang indah di 

hadapan orang ramai. Ternyata tidak ada yang melarang, Gahkan diperlombakan 

sampai tingkat internasional. Tidak ada yang mengkritik dan tidak ada yang 

inenyalahkan. 

1)  Perernpuan saja atau laki-laki saja 

Mengenai pe:lari yang ideal dilihat dari jenis kelaminnya, menurut beberapa ulalna 

sebaiknya satu jenis kelamin saja artinya tidak bergabung laki-laki dan 

perempuan. Alasannya antara lain untuk menghindari persentuhan antara 

keduanya, sebagaimana dinyatakan Edi Syafri (Wawancara, 30 Desember 2012) 

bahwa, 

Untuk lebih berhati-hati sebaiknyalah tidak bergabung penari antara 
laki-laki dengan perempuan, alasan anibo (saya), sebab itu sangat 
rawan untuk terjadinya persentuhan antara seorang laki-laki dengan 
wanita yang bukan muhrimnya, sampai ke tingkat Icltihannyo 
(latihannya), pasang bajr~nyo (bajunyo), memasang dekorasi. 



Sejalan dengan Edi Syafri, menurut salah seorang ulama yang menjabat PR 

I11 IAlN Imam Bonjol sekaligus Guru Besar (Profesor) Asasriwarni (Wawancara 

18 Desember 2012) penari tari Pasambahan idealnya adalah ditarikan atau 

dibawakan oleh satu jenis kelamin saja. Bahkan kalau bisa laki-laki saja. Dengan 

alasan untuk menghindari fitnah. Sebagaimana hasil wawancara berikut, 

begitlr, jmi cr~lo caniplte. Kalerrr bistr lrki-Irki scuo (Sebenamya kalau dapat 

perempuan, perempuan saja, laki-laki, laki-laki saja, kalau bisa begitu, jangan 

dicampur. Tapi kalau bisa laki-laki saja)". 

Asasriwami melanjutkan, kalau meinang hams perempuan juga, ada 

syaratnya, seperti pelljelasannya berikut, 

Kcrlcrlr tnenlang wclcrk hiscr tarltzr it11 tcrcli. Kcrllrlr pn[lrwi 171crner1-i crpo 
tingltutmi Izrrlir~mnyn, puc/~r.si r~icrricrr-i ~rscrl ticl~rk 11~er1i111hlrll~cr1l .fitiinh, 
,pnkcriarir.ryo, grrlciknyo scrgcrlo niucarli nari inclerk hlrlicrh, tlr kern it11 
saha~ lu~~~vo ,  sahab kcito Rasltlltll~rh it11 pad~rsi it11 h 1 1 1  alrnrt sucloir-yo 
(Kalau tidak bisa, tentu itu tadi. Kalau perempuan menari apa 
tingkatan hukumnya, perempuan menari asal tidak menimbulkan 
fitnah, pakaiannya, senyurnnya, segala macam yang tidak boleh, kan 
itu yang sebenamya. Sebab kata Rasulullah, perempuan itu kan aurat 
semuanya). 

~ a n d a n i a n  Asasriwarni di atas sejalan dengan pandangan Yulizar Yunus 

(Wawancara 1 8 Desember 20 12) yang menyatakan dengan lebih tegas, 

Kalau hnr~rs jlro (kalau hams juga) perempuan.. . . . . Dua nilai yang 
ditimbang. Urang Minang it11 rnanirnbarzg (1; crtas ycing ado (orang 
Minang itu menimbang di atas yang ada). Hams melakukan 
pertimbangan dan rnunimbaiig el; ateh yang nclo (menimbang di atas 
yang ada). Kekuatan lrrrrng (orang) banyak memuliakan tamu itu 



lebih besar dari harga diri. Jangan coba-coba ~nenabrak adat Minang, 
kita yang ditabrak. 

Pandangan Asasriwami di atas sejalan dengan pandangan Yulizar Yunus 

(Wawancara 18 Desember 2012) bahwa sebaiknya yang menari itu adalah laki- 

laki saja. Kalau Asasriwami menyatakan alasan bahwa perenlpuan itu adalah 

aurat, karena dalaln ha1 ini Asasriwalni lnelihat dari segi agatna, sedangkan 

Yulizar Yunus menyatakan perempuan itu marwahnya dial~gkat, karena Yuliznr 

Yunus melihatnya dari segi adat. Yulizar Yunus (Wawancara 1 8 Deselnber 20 12) 

menyatakan, 

Mungkin perlu ibu periksa, yang melanggar itu adalah kenapa hams 
perempuan? Dalam adat Minang perelnpuan tak boleh menyembah, 
dia martabatnya diangkat. Perlu dicatat, di Minangkabau perempuan 
itu manvahnya diangkat, itu berhubungan dengcn sisteln matrilineal. 
Itu lnenegakkan rnanvah, tidak boleh menyembah-nyembah 
perernpuan itu . . . lcir~i crcklriktll k~o i  ~rlcrl~ tlibzrck-hrrek (sekarang adat 
itu kan sudah dibuat-buat) tanpa ada rnengerti dasar dan nilai-nilai 
yang perlu direvitalisasi. Ini kan I I ~ I I I  clijzra (yang dijual), IINII ~lijlra 
(yang dijual), kan perempuan itu. Jadi itu peran-peran perempuan, 
peran perempuan itu bukan tidak ada, di Minangkabau itu peran 
perempuan itu di atas. 

Jadi dapat kita si~npulkan dari tiga pendapat ulalna di atas, bahwa sebaiknya 

penari dalam tari Pasambahan dalam konteks ABS-SBK adalah laki-laki saja, 

karena sesuai dengan agama dan adat. 

2) Bergabung laki-laki dan perempuan 

Pandangan yang menyatakan sebaiknya penari tari Pasambahan bergabung laki- 

laki dan perempuan, dikemukakan oleh Syafmdin dan Maigus. Syafrudin memberi 

alasan, karena tidak ada diskriminasi dalam agama, dan juga pada tari Pasambahan 



penarinya tidak ada bersentuhan antara penari laki-laki dan perempuan, serta tidak 

berkhalwat. Sebagaimana diungkapkan Syafrudin (Wawancara, 18 Desember 

20 12) berikut, 

Kalau dari hukum Islamnya perspektif ulama, (/do (ada) hukum Islam 
yang perspektif ulama, aclo (ada) hukum Islam dangkal. Anibo 
nia)ij~crhrtik (saya menyebut) tadi huku~n Islam dangkal. -4lquran 
mengataka11 dasar kejadian manusia itu sama, oleh karena itu dia 
punya hak yang sama, baik hak kemuliaan maupun hak beraktivitas. 
Meskipun yang unrbo (saya) sampaikan tadi itu,irto Cjuga) penafsiran, 
persepsi, hukum Islam mernbedakan laki-laki dan perempuan itu 
hanya dalam pelaksanaan ibadah Mcrli(1licrh. Menjadi imam shalat 
memang idak aclo (tidak ada). Dalam sosial wanita tidak dibedakan, 
sosial kemasyarakatan, dalaln peribadatan, urang kan persepsi ui-ang 
tidak dikembangkan, bukan karena dalam ibadah itu perempuan 
berada di belakang, lalu selalu saja dibelakangkan sajo (saja) 
perempuan itu, ilco (ini) yang salah persepsi. Laki-laki jo  pcrcl~tsi 
(dengan perempuan) kan tidak bersentuhan, dan itu kan cliliek ztrcmg 
(dilihat orang) banyak. Laki-laki yang dilarang itu dua duaan 
berkhalwat, kalau itu kan di depan umum. Kan dalarn artian tidak 
berkhalwat, yang boleh itu . 

Sedangkan Maigus (Wawancara, 14 Desember 2012) memberi alasan 

"kcrrcrno pananipilciniiyo itrr kern nduk (karena penampilannya itu kan tidak) 

mambaur dalaln tanda kutip, tetapi ada perempuan ada laki-laki. Walaupun 

hari ini ditampilkan ole11 laki-laki dan perempuan rusortvo (rasanya) masih 

bisa di tarimolah (diterimalah)". 

Namun berbeda dengan 'ulama lainnya yang membolehkan saja 

penarinya bercampur, Yulizar Yunus memilih bercampurnya penari laki- 

laki dengan perempuan, kalau memang benar-benar membutuhkan penari 



perempuan, yaitu dengan jalan lnencampurkan laki-laki dengan perempuan, 

bukan perempuan saja. Sebagaimana teinuan berikut, 

Itu lebih disetujui kalau tidak perempuan. Dicampur saja laki-laki dan 
perempuan, . . . tetap sebatas nilai. Dianggap perempuan itu sebagai 
keindahan, tapi tetap sebatas gerak dan sebatas nilai, dikontrol etika 
tadi (Yulizar Yunus, Wawancara 18 Dese~nber 20 12) 

Berdasarkan dua pendapat ulalna di atas, dapat dijelaskan bahwa idealnya 

penari tari Pasambahan itu adalah laki-laki saja, karcna menurut agalna Ilcrelnpuan 

adalah aurat, sedangkan dalam adat, perelnpuan itu diangkat marwahnya, 

perempuan di atas, tidak ada perelnpuan menyembah. Namun kalau terpaksa juga 

perempuan hams menari, ~ n a k a  demi menghargai kekuatan orang banyak yaitu 

memuliakan tamu dari pada mempertahankan harga dili, maka bolehlah 

perempuan menari, tetapi sebaiknya berca~npur laki-laki dan perempuan dengan 

syarat hams sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak berkhalwat, tidak teljadi 

persentuhan antara laki-laki dan perempuan, lnenutup aurat, dan menjaga etika. 

c. Dilihat dari Aspek Cerak 

Dilihat dari aspek gerak tan Pasambahan, dan diukur dengan kriteria tari yang 

dibolehkan dan tidak dihara~nkan menurut pandangan alim ulama, sebagailnana 

yang telah dianalisis pada bahagian Fungsi dan hukuln di atas, maka aspek gerak 

tari Pasambahan dapat dianalisis lebih spesitik dan taja~n dari beberapa hal. 

Dilihat dari segi erotik atau tidaknya tari Pasatnbahan ini, Edi Syafri 

(Wawancara, 30 Dese~nber 2012) menilai dan melnandang bahwa tari ini tidak 



melnperlihatkan gerak-gerak yang erotik yang memancing ingatan lain yang 

negatif bagi penikrnatnya. Sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini. 

Gerak itu yang hams dicermati jangan salnpai gerak itu yang 
mengandung gerak erotik, kalau salnpai itu, dilarang, karena bisa 
lnenimbulkan ingatan yang lain bagi yang menontonnya. Jadi aturlah 
gerakan-gerakan, yang lnemang jauh dari erotik. 

Ahlnad Kosasih (wawancara, 3 1 Desember 20 12 ) menyatakan, '-Iyo tantu 

gerakan-gerakan yang tidak menimbulkan rangsangan pada lawan jenis". Maigus 

(Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan, 

Cocok ncluk clengan klrltlmyo 11rc117g Miriu~ig, ~117ipcrnru11yc1 clcrri segi 
geruk, seticrp gerak pusti plrt7yu innhicr kiro-lriro rntrlcricr varig 
ditnnipillru dari gercrk-gerc~k tcrri yurig dilcrhirlccr~i clulam beiitlrk 
nrengcrclopsi alltarn trudisi clengun nioclerti tadi itu , nrasili hisn 
clitolerir ITCICII~ ,  dc1lrrt.i kacanicrtu crtalr cl~rlcrni pcrriclcriigu~i ugunrcr tcrdi, 
.~aAiriggo .s~rh.sfuntifiiyo it11 -vcrrrg ~ ~ i ~ ~ l g l i i ~ i  per-lrr (11' per-liatih-(111. ~ C I I - L I I I O  

Islcrnrko~/le/i.~ibel,jrrgr ~icluk Iiulrlc, tcrpi kol-iclor--br-ic1o1- Islunr tlr Ircrr-11s 
uclo, sahiliggo 1r01-iclor ill/ sujo kito cc/li~li, ooo iko nrcrlai~ggcri- kori(lor 
clurinicr koriclorn,vo clcrri bapalrcrimi ~rntpcrniorr~vo utcrlr clcrr-i segi 
girc~kr!yo lrnrpunioliyo gercrli~iyo ltrj~crk lriitlrh- lcrlri-lcrki hrrkcrli 1/11 tlrk 
pereniplru~i it11 unipurnolyo. Jcrcli itlr nrlrlrgkin irrtlikcrtorr;vu koriclor- 
Iioridor gciriscrti-gcrrisan clalurn lo~itek agrrnrcr lucli, itlr vung nilnigkin 
nienjcrcli scrlcrh sutu perhutinn, scrbcrh kulcrlr hicurcr tur-i, clcrri dlrllr 
slrclah clicrkl r i cli Mitr cr~igku hail. Kcrlcrlr lcrh tlicr klri cli Mincri~gkclhcr 11 tcrpi 
cigunicr ticicrk rnempersoalkcrii, hirkcrn nielurcr~ig yo. 

Bila dilihat pandangan ulama terhaclap aspek gerak dari tari Pasambahan, 

pada umumnya mereka menyatakan tidak ada yang menjanggal, sudah sesuai 

dengan aturan agama dan adat Minangkabau. Ini dapat dibuktikan dengan hasil 

wawancara berikut. Maigus (Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan "tari 



pasambahan itu gel.crkcrrlri,vo (gerakannya) tidak fulgar, gerakannyo cukup santun. 

cukup beretika" Maigus (Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan, 

Kalau dalam konteks tari Pasambahan secara gerak, secara ulrr~ni~vo 
(auranya), t-asor~vo (rasanya) masih relevan, dan masih bisa clitcrrinlo 
Ircrmno nienlung rcrso~i~vo n(/crIi crdo (diterima karena memang rasanya 
tidak ada) gerakan tari Pasambahan tlr (itu) yang ~ ~ ~ u l ~ j c r ~ ~ g g e ~  sucuro 
irrcrng Mine~~~gnyo Cjanggal secara orang Minangnya) atau yang 
rnelanggar etika dan tata krama sebagai orang Minang danjiro Cjuga) 
dari konteks agama. 

Begitu juga pernyataan Edi Syafri (Wawancara, 30 Desember 2012) yang 

menyat'akan bahwa "Sejauh yang allrho liek (saya lihat) tari Pasambahan itu kan 

memang nclcrk elc/o (tidak ada) masalah." 

Berdasarkan paparan data yang diungkapkan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa tari Pasarnbahan menurut pandangan alim ulama ternyata; 1 )  tidak erotik, 

2) tidak memancing ingatan lain yang negaiif bagi penilunatnya, 3) tidak 

menimbulkan rangsangan pada lawan jenis, 4) tidak fulgar, 5) tidak menjanggal, 

dan 5) tidak melanggar tatakrama dan etika orang Minang ('uruf di Minangkabau), 

di samping gerakannya cukup santun dan beretika. Jadi aspek gerak tari 

Pasambahan menurut pandangan alim ulama terbukti sesuai dengan nilai ABS- 

SBK yang dianut oleh masyarakat Minang. 

d. Dilihat dari Aspek Busana 

Dilihat dari aspek busana tari Pasambahan, dan diukur dengan kriteria tari yang 

dibolehkan dan tidak diharamkan menurut pandangan alim ulama, sebagaimana 



yang telah dianalisis pada bahagian fungsi dan hukum di atas, ~ n a k a  aspek busana 

tari Pasambahan dapat dianalisis lebih spesifik dan tajaln dari beberapa ha]. 

Maigus (Wawancara, 14 Deselnber 20 12) menyatakan, busana hendaklah 

sesuai dengan budaya Minang, dan syariat pakaian. 

Kalau di Indonesia budaya awak dihonnati karena itulah aneka 
ragaman tadi. Mode irr-cr!lg hcrli kar1 riclcrk his~r a~r.rr/i l ie~elil i~/~i itlr 
hlrr-lrn1 /<( / IUI IO hrr(k~q:nriyo . rtlrrko his(/ jertli itlr hrrh(~giur~ ,jlro licrtiko 
aclo perl~nipilcrri ~rcrrlg Mirieirlg itir k~rn .schlrerh ~ I I C / ~ ! I : N ,  hlr~I(r.v~ irrcir~g 
nlincrrtg. C~lrniu crlrnk cli Min~ngko crtlo dlro utlrran ack) rrtlrr-crn synr 'i 
N C / ~  ~ltlrrcir~ (re/crt, cl~rri segi it!!. Corito/t her-palirrirr?ir~yo ~rn~pcrn~ori~vo, 
r!vo n~erlanrpilkar~ serii Mirinng tcrpi (lnri segi pcrkc~icrnriyo cocok nclcrk 
~Ieiigari It-irltirrt~.~~ ~rrang Mincrrig, ~rnipaniurl~vci slrbstcrnfifiiyo it11 ynrrg 
nilargkirz perllr di perlratilic~rz. lit/rc/no Islaniko fleksihel jlrgci ndcik 
kaku, tapi kori~lor-koridor Islcrnl tli hnrlw rrclo, sahinggo oridor itlr 
sajo kito caliak, ooo i lo  nicrlanggnr koridor dm-inin koridor-nyo? 
Dari hupukciiari, ~mrpcrntorzyo. Klrncir~,vojangan meninih~rllicrn hal-ha1 
ya11g hertentcrrlgun elengun svar-iat pakciicrn, Iic/Ic/l/ J ) C I / ; N ~ ~ ~ I I  irmrig 
n~iri~rrig it[/ kcin ~op~rri  C~POIT.VO kiro-liir-o  rig ~rk~rrl ~1ipro1e.s:) 

(Model orang Bali kan tidak bisa kita katakan itu haram, karena 
budayanya. Maka bisa jadi itu bahagian juga, ketika ada penalnpilan 
orang Minang itu kan budaya, budaya orang Minang. Culna kita di 
Minang ini ada dua aturan, ada aturan syar'i, ada aturan adat. Dari 
segi itu. Contoh berpakaiannya umpamanya, dia menampilkan seni 
Minang, tapi dari segi pakaiannya cocok tidak dengan kulturnya 
orang Minang? Umpalnanya substantifnya itu yang lnungkin perlu 
diperhatikan. Karena Islam ini fleksibel, juga tidak kaku. Tapi 
koridonlya itu saja kita lihat. 0 ini melanggar koridor, dari mana 
koridornya? Dari berpakaian, umpamanya. Kuncinya jangan 
inenilnbulkan hal-ha1 yang bertetangan dengan syariat pakaian! kalau 
pakaian orang minang itu kan sopan, apanya kira-kira yang akan 
diprotes?). 

Kemudian Yulizar Yunus (Wawancara 18 Desember 20 12) menyatakan sesuai 

dengan zaman yang telah berubah perlu ijtihad. 



Karena zaman telah berubah, dan cara kita lnelnandang juga telah 
berubah, kan lnasih ada ijtihad. Selama tidak mernamerkan aurat dan 
tidak terlalu erotis dikontrol oleh etik ya sah-sah saja. Sah-sah saja 
untuk ditonton. Yang rlclcrli (tidak) boleh itu kan memperlihatkan 
aurat baik dalam keadaan terbuka lnaupun tertutup, tertutup itu 
inisalnya erotisme itu kan n~emperlil~atkan aurat. Erotislne 
keterlaluan itu melnperlihatkan aurat namanya. 

Syafrudin (Wawancara, 18 Deselnber 2012) mengungkapkan bahwa dalaln tari 

yang menjadi patokan adalah pakaiannya. 

Munrrtirili Itcrpcrlo tu kc111 sifirtrl-vo nlcr~lirtik mnlhirik (Menutup kepala 
itu kan sifatnya lnenutup rambut). Jadi prinsipnya bukan persoalan 
tarinya, tapi dari persoalan berpakaiannya, masalah itu lebih ke 
busana lnuslirnah itu bagaimana? Persoalan ibu itu masalah 
muslimahnya, masalah wanitanya. 

Selanjutnya Duski Samad (Wawancara, 14 Deseinber 20 12) rnenambahkan yang 

pe~lting tertutup auratnya. 

Ranahnyo ndak ranah hukum do. ranah moral. Kalau kajiannyo, 
kajian moral ~ n a k o  alat ukur nyo tadi duo tu, alat ukur nan partalno 
nyaman ndak artinyo perasaan sejati kenyamanan kernanusiaan kita, 
perasaan nonnal awak elok ndak dicaliak, bukan perasaan biasa-biasa 
notmal, sebab kalau perasaan normal awak, kalau awak mancaliak 
pakaiannyo rapi, kalau nyo manari wajar-wajar sajo ndak masalah do, 
tapi cubolah manggalatiak -galatiak ndak bakatantuan se, ndak 
normal awak mancaliaknyo do. Kalau dibao ka hukuin agamo, nan 
penting tatutuik auratnyo ndak, kalau tatutuik auratnyo oke, kalau 
diliek dari segi hukum sajo, tapi hiduikko ndak cukuik hokum sajo, 
aspek moralitasnyo sangat tinggi, itu yang bisa arnbo jawek, Sadi 
katiko urang batanyo, seni sah-sall sajo. Pelaku seni, penihnat seni, 
orang yang bergerak di bidang seni. itu yang tidak benar. 
(Ranahnya tidak ranah hukum, tapi ranah moral. Kalau kajiannya, 
kajian moral, maka alat ukurnya tadi itu. Alat ukur yang pertama, 
nyaman tidak, artinya perasaan sejati kenyamanan kelnanusiaan kita. 
Perasaan normal kita, baik tidak dilihat? Bukan perasaan biasa-biasa, 
normal! Sebab kalau perasaan normal kita, kalau kita melihat 
pakainnya rapi, kalau dia menari wajar-wajar saja, tidak masalah! 
Tapi, cobalah bergerak tidak berketentuan saja, tidak normal kita 



melihatnya. Kalau dibawa ke hukum agama, yang penting tertutup 
auratnya tidak? Kalau tertutup auratnya oke, kalau dilihat dari 
hukumnya saja. Tapi hidup ini tidak cukup huku~n saja. Aspek 
moralitasnya sangat tinggi. Itu yang bisa saya jawab. Jadi ketika 
orang bertanya, seni sah-sah saja. Pelaku seni, penikmat seni, orang 
yang bergerak di bidang seni, itu yang tidak benar). 

Syafrudin (Wawancara, 18 Desember 20 12) 

Gi~nana tari itu berdasarkan ABS-SBK, sela~na perempuan bisa 
menutup auratnya dengan baik, bagi ~ n l b o  (saya) Islam ilclcrk (tidak) 
masalah, hukum Islam i~el(rk (tidak) bertentangan, menonton 
perempuan yang terbuka yang dilarang buk, yang terbuka auratnya, 
terlarang, atau penampilan perempuan yang bisa ~nenerbitkan birahi 
laki-laki. 

Duski Samad (Wawancara, 14 Desember 2012) "Kcrlcr~r clihcro ka hlrklrnl 

cganio, nail penting tututlrik alrmti1yo ~lclcik! Kc~l-rlr tcrtlrtlril\- n~r/-~rtr!yo oke. Krrlcr~r 

(Kalau dibawa ke hukum agania, yang penting tertutup auratnya tidak! Kalau 

tertutup oke. Kalau dilihat dari segi hukumnya saja, aspek ~noralitasnya tinggi, 

seni sah-sah saja). Maigus (Wawancara, 14 Desernber 20 12) menambahkan, 

A/-tirlyo, Inlrlr dllullr kul~raiig lrrlttrk nierllrtlrp crlrmt, kiili lehih nlenlrtrrp 
ulrrcrt. Dicaliak dari koilteks itlr, cri-tirijio kalalr nrenicrilg tllusih V U I I ~  

dipakcri itlr blrciq~a mincriig pnkcrinil lrrcrng I ~ I ~ I I N I I ~ ,  crpolcrgi kc11u11 
clitcrn~balz cleiigaiz peilglrutctrl svcrriat Islcrni seperti kn-1rclrriig itrr 
lrnlpaiiloil.vo, crtalr jilbcrh itrr. Sepunjaiig it[/! Mcrkoi!vo rrlcrnlcr crlrril ccclo 
nt~ri~calicrkvung crlcun n~enin~h~rll\-rrrl cIlr171pcrk 11egcrtjf: .~(rhiilggo ~crnlpcri 
kini N I I I ~ I  erc/o Irajiaii ycri~g ~~ie~~gel~rcrl-kc~~~~fi~t~~~c~ telltcrilg itrr. 

(Artinya, kalau dulu kalung untuk menutup aurat, sekarang lebih 
menutup aurat. Dilihat dari konteks itu! Artinya kalau memang yang 
dipakai itu budaya Minang pakaian orang Minang, apalagi kalau 
ditambah dengan penguatan syariat Islam seperti kerudung itu 
umpamanya, atau jilbab itu. Sepanjang itu! Makanya ulama belum 
ada melihat yang akan meni~nbulkan da~npak negatif, sehingga 



sampai sekarang belu~n ada kajian yang mengeluarkan fatwa tentang 
itu). 

Adityawarman (Wawancara, 15 Dese~nber 20 12) "Persoalan haliali (kembali) lagi 

kcprrdo (kepada) rambu-rambu, rambu-rarnbu aurat". Ahrnad Kosasih 

(wawancara, 3 1 Desember 20 12), 

Ya berpakaian lnenutup aurat itu seperti yang dala~n hadis tadi 
disebutkan ..... Ketika Asma saudaranya Aisyah masuk ke ruang 
rumah rasullullah dengan berpakaian yang minim, maka sabda 
rasullullah hai asma, sesungguhnya wanita kalau sudah haidh sudah 
baligh, tidak pantas lagi tubuhnya terbuka kecuali wajah dan telapak 
tangan. Jadi itulah dalil hadisnya yang mendukung bahwa aurat 
wanita itu kecuali muka dan telapak tangan. Tentu itu, ke situ kita 
ukur pakaian tari itu tadi kan. 

Syafrudin (Wawancara tanggal I 8 Desember 20 12) "Perempuan kalau 

tampil di depan unlum, kalau inyo ticiak dengan pakaian yang tertutilp iyo. 

Sakironyo ta~npil sesuai dengan pakaian yang sesuai dengan syariat ndak 

masalah." 

a) Tidak se~npit  dan tidak jarang 

Sirajudin Zar (Wawancara, 15 Desember 2012) "Kalau di Islam kan, pakaian 

jangan terlalu sempit, jangan jarang, ado jarak antara laki-laki dan perempuan. Di 

Minang kan gitu batamu kaki-laki jo perempauan di sinan setan." 

b) Yang Nalnpak hanya muka dan telapak tangan 

Asasriwarni (Wawancara, 18 Desember 20 12), "kalau diambo tariko ndak 

masalah, cutna pakaiannyo, kalau pakaiannyo sasuai dengan Islam ndak baa do. 

Kalau padusi yo hanyo muko jo telapak tangan sajo bisa dicaliak." 



Dalaln aspek busana, menurut pandangan ulama tidak ada masalah, 

dibolehkan dan penarnpilannya sudah baik. Seperti ten~ngkap dari telnuan 

berikut, "Tari Pasambahan iiclcrk hc~aclo (tidak apa-apa)" Duski Salnad 

(Wawancara, 14 Desember 2012) artinya tidak ada masalah. Kemudian Syafrudin 

(Wawancara, 18 Desember 20 12) menyatakan kalau dari segi pakaian sudah baik 

"kalau tari Pasambahan Minang arr~ak (kita), relatif 80% salnpai 90 % sudah baik 

penampilannya, dari segi pakaian. Kan masalah penampilan itu kan masalah 

pakaian." Selanjutnya " (Edi Syafri, Wawancara, 30 Desember 2012) 

menaambahkan bahwa "Tan Pasambahan secara umum dibolehkan. Cuma ada 

hal-ha1 yang dihindari juga, hal-ha1 dihindari misalnya pakaian penari yang 

berlebihan. 

Ulalna lain menjelaskan bahwa pakaian tari Pasambahan sangat sopan, 

sangat memenuhi tatakrama atau etika orang Minang, pakaiannya lnasih mengikut 

tradisi, sudah menutup aurat. Sebagaimana telungkap dari wawancara berikut, 

Maigus (Wawancara, 14 Desember 20 12) menyatakan, 

Dari segi etikarzvo (etikanya) dari segi kesopai~criiii-vo (kesopanannya) 
pakaian tari Pasambahan tu sangat sopan. Kcrpc!loi~g*o hatl/trrili 
(kepalanya tertutup) bahkan kini crclo (ada) jilbab lalu dipasang 
cliatehnyo tlr s~ri~ticrr~g (di atasnya sunting), r.cr.sotij~o (rasanya) sangat 
memenuhi tatakrama atau etika urcriig (orang) Minang. 

Ahmad Kosasih (wawancara, 31 Desember 2012) "kalau tari Pasalnbahan 

kan masih mempertahankan tradisi, tradisi pakaian maupun geraknyo (geraknya), 

tujuannya kan untuk menghormati tamu kan?" Asasriwarni (Wawancara 18 



Dese~nber 2012) "Tari Pasambahan perlu kriteria ~nenutup aurat, kalau elitrho 

ccrlie~k Iuh (saya lihat sudah) terpenuhi." Secara lebih rinci dapat dilihat dari 

ungkapan Maigus (Wawancara, 14 Desember 20 12) tentang bagian dari pakaian 

tari Pasambahan, yang dilihat dali selendang untuk menututp aurat yang disbut 

tengkuluk tanduk berikut, 

T u I I ~ ~ I c I ~ I ~ . ~ ~  trr ~ L I I I  gerrrti sulericlcrrig .scrhtr~~uri~vo, ken?lrcliarl c~~~rertri~yo 
Iuh tutrrtlrik .jo ,jilherbr;~'o I I C I J I  ~ C I C I ~  elr~o, I I ~ I L L I ~  jilh~rh L ~ L I I I  111ltl11i 
r~~uiilrtlrili arr~at. Kcrm~~~lioii tcrricllrcrk sehcrg~ri cr/rni~ruri selericlc~iig ihir- 
ihlr itir bcrg~r.~ nrcririgekk~rii htrlierk ikol~rh ge117rhcr1ari per-eniplrcr~i 
Mirlcrrig ikolcrh bcrjlr k~~nrcriig Miirurrg. Jercli it11 scrjo ycrrrg 
dipertahcriikaii, sahiriggo nrenrcr~ig aelo ciri kli~ls Miiiuiigri.vo. It11 
lcnmno Miriarig itir ku1c111 clikelji seccircr I T I ~ ~ I I I I I ,  suhinggo lcrhirlcrh 
.fjlsqfat itu syurcrk niarigato uclcrili nicrn~ukni. Kerlarr ncluk hlrliah nlc~lio 
clari dl1111 rrlama luh harw n7alc~rcrrigriyo, ter-iiyutu kun crcum clinrcr n7cr 
pukai tari Prrsunihcrhc~ri yclng cli sitlr, aclo jrro lrlur~~a cli sitlr, crtlo 
pcrniarigk~l aclcrt cli sitlr, crclo ~rnicrm penlimpin Y C I I I ~  dislrgrrhkcrri lie 
tokoh tokol~ i~~cr.s~~ur-crlnt, it11 kc111 clitcr/.inio .senlzrcr oi-crrig. Scrnrpui kitii 
~rclali czclo pro~es, trlrrn odo Ir-itik kcr penier-iritcrh. 

(Tanduk itu kan untuk ganti selendang sebenarnya, kemudian 
auratnya sudah tertutup dengan jilbabnya yang jadi dua untuk jilbab 
dan untuk menutup aurat. Kemudian tanduk sebagai cenninan 
selendang ibu-ibu itu bagus mengingatkan kembali inilah gambaran 
perempuan Minang. Inilah baju kurung Minang. Jadi itu saja yang 
dipertahankan, sehingga memang ada ciri khas Minangnya.Itu karena 
Minang itu kalau dikaji secara hukum, sehingga lahirlah filsafat itu 
Syarak mengatakan adat yang menggunakannya. Kalau tidak boleh, 
maka dari dulu ulama sudah harus melarangnya, ten~yata kan acara 
dimana-mana saja memakai tari Pasambahan. Yang di situ, ada juga 
ulama di situ, ada pe~nangku adat di situ, ada ulnara pemimpin, yang 
disuguhkan ke tokoh-tokoh masyarakat, itu kan diterima semua 
orang. Sampai sekarang tidak ada protes, belum ada kritik kepada 
pemerintah). 



Aditiawarman (Wawancara, 15 Deseinber 20 12) lebih melnpertegas lagi bahwa 

tengkuluk yang digunakan sudah menutup aurat, dan ini merupakan implementasi 

dari SMAM. 

Jucli tuntcr.srrok per-soaktit seizi, i~irrkrrslrik anrho hasik it11 clin~ns~rcrlii 
Lsacloi?yoo ~rrhii~ggo pcrh ~1lillin1~0 T N ~ ~ / I I I C I I ~  ikek it11 kaii tcrtlrtlrik , 
li~ri tutlrtlrili tc~lii lg~, tlrtlrik cli bcrlrkcrrig 1i0 kuit hcrlcrhiah l i ~  
haluliung, crrriho nrcrntcrhcri~ii itir crclrrlrrh SMAM, ,jucli ii~~plenicitt~r.viit~vc~ 
oleh cr~lut, tcrnraslrnk per.soctlcrn tui-i clirii segcrlt nicrcanl it11 i i ~ l ~ l i  crclcr 
Itliangcrir-ltri-(~iig~~ii kureh trr ntlcrk (rtlo. 

(Jadi termasuk persoalan seni, maksud saya dasar itu dimasuki 
semuanya, sehingga pada akhirnya tekuluk ikat itu kan tertutup, 
tertutup telinga, tutup di belakang ini berlebih ke belakang. Saya 
memahami itu adalah SMAM, jadi implementasinya oleh adat, 
termasuk persoalan tari dan segala macam itu tidak ada larangan- 
larangan keras itu tidak ada.). 

Ahmad Kosasih (wawancara, 3 1 Deselnber 20 12) 

Srrpunjailg iicrii unibo lirli, tcrri Pcr.sunihahcrii it11 crniho ccrlitrk crrkrrp 
sopail, huik tltrr-i segi pnk(/iuil, nlcrrtprrii ckli-i segi gcrcrk. PLI~~CI~L; I I I ! ) JO 
tertutlrp scrclorr-vo l i ~ t ~ ?  Hcrntpie scritlpo , jo kr-iterin clcrltri~r I.slcri~r, 
kecllali mrrkcr cltrii telt~pak tcrngan. Apo lcri kiiri pnkuiaii acltrt trr kiili 
Icr11 nianptrr lo jo jilhah, strclcr~igkcnr .srriiticriig criicrk CIUI-o .sujo 1 ~ 1 1 1   his^ 
pnkui jilhah kcrii. Begit11 tekcriiaii ABS-SBK. Prrliiig, ticlcrk nieiiglrrcrilgi 
r~ilcti esteti1ic1ri.v~. Kulcrir clilihcrt h r i  segi pc~kuiaii clun gercrk, illr 
pcrnclc~ngcrri nnrho, yuilg turi Miiicrng trri-rrtcrnio turi Pcrsanihcrhaii vairg 
supm?jang criiiho lie/, duri segi gel-crk cluii ccrr-cr herpcrkcricrir it11 
snrigaik sopui~, c1c111 it11 nntho ntlcrk mangeceklicrii itir kellrcrr c1ri.i nilui 
Islmi, clrrri segi pakuian, clrrri .reg; gercrkurr, .sehrrh clclri segi gelakcrii 
ndak lo gercrlitkctn seiis~rnl 'lo sepci.ti goycriig Iiilrl, li171crlr nl(/ill/i.~/ili 
paiiduiiguii cinibo pribacli .smnpcri ki~ii crn~ho iiclcrk 1 ~ 1 ~ l i ~ l i  crtlo 
hatuntungair,jo clengui~ iiilui Islrni. 

(Sepanjang yang saya lihat, tari Pasalnbahan itu yang saya lihat 
cukup sopan, baik dari segi pakaian maupun dari segi gerak. 
Pakaiannya tertutup semuanya kan? Hampir serupa dengan kriteria 
dalam Islam, kecuali muka dan telapak tangan. Apalagi sekarang, 
pakaian adat itu sekarang sudah ~nenyatu pula dengan jilbab, 
sedangkan sunting penganten perempuan saja sudah bisa pakai jilbab 



kan?. Begitu tekanan ABS-SBK. Paling, tidak mengurangi nilai 
estetikanya. Kalau dilihat dari segi pakaian dan gerak, itu pandangan 
saya, yang tari Minang terutama tari Pasambahan yang sepa~ljang 
yang saya lihat, dari segi gerak dan cara berpakaian itu sangat sopan. 
Dan itu saya tidak lnengatakan itu keluar dari nilai Islam. Dari segi 
pakaian, dari segi gerakan, sebab dari segi gerakan tidak p~l la  gerakan 
sensual seperti goyang Inul. Kalau menurut pandangan saya pribadi 
sampai kini saya tidak melihat ada bertentangan dengan nilai Islam). 

Berdasarkan paparan data tentang busana di atas, dapat dikeinukakan bahwa 

busana penari tari Pasambahan menurut pandangan alim ulama pada ulnulnnya 

menilai telah menutup aurat, tidak sempit dan tidak jarang, yang tampak hanya 

muka dan telapak tangan. Di samping itu juga telah terlihat bahwa busana tari 

Pasambahan inenggunakan cara berpakaian secara tradisi Minang yang telah 

dinilai sangat sopan, telah sangat memenuhi tatakrama atau etika orang Minang 

yang Islami, pakaiannya lnasih mengikut tradisi seperti tengkuluk tanduk atau 

tengkuluk ikek. Meskipun lnasih ada yang yang perlu dibenahi pada penampilan 

tari Pasambahan tertentu seperti pakaian penari yang berlebihan, leher dan tumit 

yang masih terbuka. Jadi aspek busana tari Pasambahan menurut pandangan aliin 

ulama terbukti telah dominan sesuai dengan nilai ABS-SBK yang dianut oleh 

masyarakat Minang, meskipun ada beberapa ha1 yang perlu dibenahi. 

Dengan demikian, berdasarkan paparan data tentang misi dan pesan tali 

Pasambahan, geraknya, penarinya dan busananya yang telah dikernukakan di atas, 

dapat dijelaskankan bahwa pandangan ulama terhadap tari Pasambahan secara 

umutn tidak bermasalah dengan nilai-nilai Islam. Pertarno, dilihat dari visi 

misinya atau pesan yang diembannya, terbukti mengeinban misi pesan dakwah 



untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturrahim antara pihak yang bertemu, 

yang selalu dianjurkan dalaln nilai-nilai Islam. 

Ketli~u, dilihat dari segi penari, idealnya laki-laki saja. Namun kalau 

terpaksa juga hams perempuan, dengan pel-timbangan mendahulukan kepentingan 

bersama, yaitu mernuliakan tamu, daripada mempertahankan harga diri, maka 

penari pereinpuan dibolehkan. Akan tetapi hams memenuhi kriteria; tidak 

berkhalwat, tidak terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menutup 

aurat, dan menjaga etika. Ketigu, dilihat dari aspek gerak pada umumnya ulaina 

menerima apa yang sudah ada sekarang, karena mereka melihat gerak tari 

Pasambahan sangat sopan dan jauh dari erotis. Keenput, dari aspek busana sudah 

memenuhi kritel-ia syari'at Islam yaitu menutup aurat. Meskipun kadang-kadang 

ada yang masih perlu dibenahi seperti pakaian yang berlebihan, terbukanya leher 

dan tunlit. 

B. Pembahasan 

Tan Pasainbahan adalah sebuah tarian Minangkabau yang digunakan untuk 

penyambutan tamu. Sejak zaman dahulu tari yang digunakan untuk penyambut 

tamu adalah tari Galombang. Dengan berkembangnya zaman. maka telah mncul 

pula tari Pasambahan. Perbedaan yang prinsip di antara kedua tari ini adalah 

dilihat dari tempat ditampilkan. Tari Galombang ditampilkan di halalnan rumah 

sedangkan tan Pasambahan ditampilkan di dalam mangan. 



Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa falsafah adat Minangkabau 

adalah Aclcrik Bcrsn~~di Svcrlak Svai-cik Ba.vciilcli Kitcrhl,llc~h (ABS-SBK). Maksudnya 

adat di Minangkabau bersendikan kepada syarak, syarak adalah agama. Dan 

syarak bersendikan Kitabullah, ICitabullah adalah AlQuran. Di belakang kata 

ABS-SBK terdapat kata-kata Svcrl-crk Mcii~gato Acluik Mcrnrukni (SMAM) yang 

artinya apa yang dikatakan syarak digunakan atau diaplikasikan di dalaln adat. 

Sebagai sebuah falsafah tentulah seharusnya akan terimplementasi/teraplikasi 

dalam semua tata kehidupan masyarakat, tennasuk kesenian dan tari Pasambahan 

khususnya. 

Namun, berdasarkan pandangan alim ulalna kota Padang, sudah banyak tata 

kehidupan masyarakat Minangkabau ini yang tidak cocok lagi dengan falsafah 

tersebut. Bagailnana dengan tari pasambahan? 

Berdasarkan telnuan penelitian di atas, lnaka seni secara uinuln dilihat dari 

segi syarak nlenurut pandangan aiitn ulama pada dasamya dibolehkan bahkan 

dianjurkan. Selama tidak nlelanggar prinsip dan selama tidak mengandung efek 

negatif boleh saja. Ada beberapa prinsip atau kriteria yang perlu diperhatikan 

yaitu dilihat dari segi fungsi scni dan hukuln seni. Dilihat dari fiingsi seni 

kriterianya adalah; 1)  seni itu haruslah melnpunyai nilai aganla dan nilai moral, 2) 

seni sebagai sarana ibadah, dan 3) seni sebagai sarana dakwah. Adapun bila dilihat 

dari segi hukum, a) seni tennasuk mubah apabila mempunyai kriteria (1) tidak 

mengumbar syahwat dan mengumbar nafsu, (2) tidak menimbulkan dosa dan 



kemudharatan, (3) tidak menimbulkan fitnah, (4) tidak meman~erkan aurat dan 

tidak terlalu erotis, dan (5) sesuai adat dan syariat. Hukum seni itu sunat atau 

wajib apabila tidak menilnbulkan dosa dan kemudharatan. Dan hukun~ seni 

lnenjadi haram apabila terdapat indikator, ( I )  mengundang syahwat, (2) ~nenlbuka 

aurat, (3) takrabu zina, (4) mengarah ke fasakh, (5) gerak erotis, (6) berkhalwat. 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, bila dikaitkan dengan tari Pasambahan, 

dilihat dari fungsinya sejalan dengan kriteria tersebut. Sebagaimana telah 

disebutkan di atas bahwa tari ini digunakan untuk menyambut tamu. Menurut 

pandangan alim ulama, tari Pasambahan ini sesuai dengan adat dan agama. Secara 

adat orang Minangkabau hams memuliakan tamu, seperti diungkapkan Yulizar 

Yunus "muliakan yang besar kasihi yang kecil", untuk meixuliakan yang besar 

dengan n~eletakkan cc11-c111o sedangkan untuk mengasihi yang kecil letakkan rokok. 

Ini sejalan dengan hadis nabi kita dianjurkan memuliakan ta~nu.  Kata nabi bila kita 

sudah menghormati tamu berarti sudah menghormati nabi, kalau menghormai nabi 

berarti telah menghormati Allah. Sebagaimana bunyi hadis berikut yang artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a katanya: "Rasulullah saw bersabda: sesiapa 
yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, ~ n a k a  janganlah dia 
menyakiti tetangganya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan 
hari kiamat, hendaklah ia memuliakar? tetamunya. Dan sesiapa yang 
beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang 
baik atau diam (Sohoque.com. "Mernuliakan Tetamu"). 

Hadis selanjutnya, 

Rasulullah bersabda yang artinya, "Dan barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya, 



dan barangsiaapa yang beriman kepaadaa Allah dan hari akhir, 
hendaknyaa meinuliakan tamu." (Muttafaqun -Alaihi) 
(search.incredibar.com/search.php?q=hadis+~~~e~~ya~~~but 
+tamu&lang=English&course=3684) 

Kemudian hadis berikutnya, 

Rasulullah bersabda yang belmaksud: "Barang siapa menghonnati 
tetamu, inenghormatiku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan 
Allah. Dan barang siapa telah menjadi kemarahan tetamu, dia telah 
menjadi keinarahan Allah swt. Dan barang siapa inenjadikan 
kemarahanku, sesungguhnya clia telah menjadikan murka Allah" 

Dengan demikian tari Pasambahan sebagai seni yang disuguhkan untuk 

tarnu tentulah misinya jelas yaitu untuk lnelnuliakan tamu. Kalau dihubungkan 

dengan kriteria nilai moral dan agama, etika dan makruf, juga semuanya ada pada 

tari Pasambahan. Selain itu tari Pasambahan lnelnpunyai efek positif, yaitu untuk 

menghonnati tamu. Kalau dikaitkan dengan falsafah ABS-SBK tentunya sallgat 

sesuai. 

Kalau dilihat dari segi hukumnya, bila dikaitkan dengan kriteria di atas, 

maka tari Pasalnbahan dapat dikategorikan kepada mubah, bahkail bisa sunah. 

Karena pada tari ini tidak terdapat indikator pada kategori haram. 

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat unsur pokok dan penurljang dalam tari 

da la~n  konteks ABS-SBK. Menurut teorinya unsur pokok dalaln tari adalah gerak, 

sebagaimana diungkapkan John Martin (dalam Soedarsono, 1986) "Substansi baku 

dari tari adalah gerak." Cerak tari akan diungkapkan oleh tubuh, atau media gerak 

itu adalah tubuh. Tubuh yang dimaksudkan di sini adalah tubuh manusia. Tubuh 



manusia yang bergerak dengan melakukan tarian inilah yang disebut penari. 

Sedangkan unsur penunjang yang paling pokok adalah busana. 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, kriteria gerak sesuai ABS-SBK 

adalah 1) tidak erotik, 2) tidak menilnbulkan rangsangan pada lawan jenis, dan 3) 

geraknya sesuai dengan gerak laki-laki atau perempuan. Sedangkan kriteria pada 

penari adalah boleh laki-laki, perempuan, bercampur laki-laki dan perempuan, 

namun idealnya adalah laki-laki. Selanjutnya kriteria pada busana adalah, ~nenutup 

aurat, dengan criteria yang lebih khusus yaitu, 1) tidak sempit dan tidaak jarang, 2) 

yang tampak hanya muka dan telapak tangan. 

Bertolak dari kriteria gerak di atas, bila dilihat gerak yang terdapat pada tan 

Pasambahan. Menurut pandangan alim ulama kota Padang geraknya sangat sopan, 

tidak ada gerak yang melanggar etika dan syariat. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa dilihat dari aspek gerak, gerak tari Pasambahn telah sesuai dengan falsafah 

ABS-SBK. 

Kemudian dari aspek penari. Berdasarkan uraian di atas, bila dikaitkan 

kriteria penari sesuai ABS-SBK dengan penari dalam tari Pasambahan yang sering 

ditampilkan bercampur laki-laki dan perempuan, secara idealnya belum cocok 

dengan kriteria ABS-SBK. Karena idealnya sesuai dengan konteks ABS-SBK, 

yang cocok menarikan tari Pasambahan adalah idealnya adalah laki-laki saja. 

Dengan alasan perempuan secara adat, manvahnya diangkat, tidak pantas 

perempuan menyembah-nyembah. Kalau sudah terpaksa dan itu yang terbaik, yaitu 



mendahulukan kekuatan orang banyak daripada mempertahankan harga din, 

barulah perempuan boleh menari, itupun hams bercampur laki-laki dan perempuan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa da la~n  konteks ABS-SBK penari 

yang ideal adalah lah-laki saja, sedangkan bila terpaksa bolehlah bercampur laki- 

laki dan perempuan. 

Selanjutnya dari aspek busana. Bertolak dari uraian di atas, bila dikaitkan 

busana yang digunakan dalam tari Pasambahan dengan kriteria busana yang sesuai 

dengan konteks ABS-SBK, maka menurut pandangan alim ulama busana tari 

Pasambahan sudah sesuai dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Busana tari 

Pasambahan sudah rnenutup aurat, tidak jarang tidak selnpit dan yang tampak 

hanya muka dan telapak tangan. Ini sejalan dengan hadis berikut, 

Asma' binti Abu Bakar telah lnenemui Rasullullah dengan melnakai 
pakaian yang tipis. Sabda Rasulullah kepada Asma' binti .Abu 
Bakar, "Wahai Asma' sesungguhnya seorang wanita itu apabila 
telah baligh (haidh) maka tidak boleh baginya menampakkan 
tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan telapak 
tangannya (HR Abu Hurairah). 

Dengan demikian, berdasarkan paparan data dan pembahasan di atas dapat 

dipahami bahwa pandangan aliln ulama kota Padang terhadap tari Pasambahan 

dalam konteks ABS-SBK; dilihat dari aspek gerak, geraknya sangat sopan sesuai 

dengan adat dan syariat; dilihat dari aspek penari, idealnya penari laki-laki saja, 

tapi kalau terpaksa boleh bercampur laki-laki dan perempuan; sedangkan dilihat 
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