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Abstraksi

Studi lapangan saya tentang tarian tradisional dalam masyarakat Jawa dan Bali sekarang.

Dalam era modemisasi, masyarakat Jawa dan Bali sedang mengalami banyak perubahan,

sehingga tarian tradisional dalam kedua masyarakat ini juga mengalami perubahan.

Tarian tradisional adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kebudayaan Jawa

dan Bali. Laporan ini diwujudkan dari hasil studi lapangan saya. Dalam perjalanan studi

lapangan, saya meneliti tentang kepentingan tarian tradisional dalam masyarakat Jawa

dan Bali sekarang.

Sejak saya di SMP Australia, saya sudah tertarik padatarian tradisional Indonesia. Studi

lapangan saya bersama Universitas Muhammadiyah Malang dan ACICIS, memberi

kesempatan bagus untuk saya belajar lagi tentang topik ini. Saya memilih topik ini

sesudah menonton pertunjukan Kecak dan tari Sang Hyang di Bali bulan Februari yang

lalu. Waktu saya menonton pertunjukan itu, banyak pertanyaan muncul dan saya mau

tahu jawabannya. Apakah penari benar masuk kerawuhan? Apakah orang Bali dan Jawa

suka memberi pertunjukan kepada turis? Apakah tarian tradisional masih digunakan

untuk upacara adat? Dan sebagainya.

Studi lapangan sayadiselenggarakan pada bulan Maret sampai akhir bulan Mei 2000, di

Yogyakarta dan Bali. Tarian tradisional di Bali masih agak kuat Di Jawa, Yogyakarta

adalah pusat perkembangan tarian tradisional. Kenyataan ini merupakan alasan untuk

pilihan Yogyakarta dan Bali sebagai tempat pelaksanaan studi lapangan. Dalam studi

lapangan, saya mencoba berbicara dengan sebanyak orang mungkin untuk mendapat

kesan masyarakat secara keseluruhan. Saya berbicara dengan ketuajurusan tari dan juga

dengan penumpang bis yang saya disampingi. Saya berbicara sama generasi tua dan

dengan generasi muda. Saya berbicara dengan penari dan juga dengan penonton.

Dengan begitu banyak perubahan dalam masyarakat Jawa dan Bali sebagai akibat

modemisasi, dalam studi lapangan, saya mempunyai tujuan untuk meneliti bagaimana



tanan torsional dalam masyarakat Jawa dan Bali sekarang. Ini termasuk: Apakah tarian
trad.SK.nal masih penting dalam masyarakat Jawa dan Bali? Apakah tarian tradisional
masih relevan dan dilakukan? Bagaimana tarian tradisional berubah sebagai akibat
modermsasi? Apakah ada upaya untuk melestarikan tarian tradisional? Bagaimana sikap
masyarakat Jawa dan Bali mengenai tarian tradisional? Jawaban untuk pertanyaan ini
b.sa member, kesan tentang tarian tradisional dalam masyarakat Jawa dan Bali sekarang.'

Ada tiga jenis tarian tradisional. Tanan upacara adalah tarian yang dilakukan pada saa,
upacara. Tarian itu biasanya mempunyai arti dalam upacara itu, misalnya, sebagai sajian
untuk dewa-dewi, sebagai penyucian setempat dan sebagainya. Tarian hiburan adalah
tanan bergaulan dan ditari baik untuk kegembiraan penonton maupun penari. Tarian
pertunjukan adalah tarian yang ditari sebagai pertunjukan saja. Tidak ada arti agama atau
Jam. Dalam era modemisasi, kebanyakan tarian di Bali dan Jawa ditari sebagai tarian
pertunjukan, bahkan, tarian yang dulu adalah tarian upacara atau hiburan. Akan tetapi di
Bah masm ada beberapa tarian upacara karena kaitan tarian tradisional dengan agama
Bali-Hindu.

Memang ada banyak perbedaan antara tarian tradisional Jawa dan Bali. Sejarah di kedua
pulau mi .ama sekali. Di Bali, tarian tradisional penting sekali karena dasarnya pada
agama Hindu-Bali. Di Jawa, tarian tradisional berkembang di keraton sebagai kesenian
untuk menggambarkan keagungan Sultan. Tarian Bali cepat dan sanagt ekspresif
sedangkan, tarian Jawa pelan, halus dan sangat simbolis. Buasamt tarinya juga lain sekali'
Buasana tari Bali berwama-warni dan dihias dengan banyak emas, sedangkan, buasana
tan Jawa berwarna dasar dan sempuma. Walaupun ada perbedaan besar ini tarian
tradisional Jawa dan Bali sedang mengalami pengaruh modemisasi yang sama.

Ada bermacam-macam tarian tradisional dan tarian bam selalu diciptakan Dalam
masyarakat Jawa dan Bali ada beberapa tarian tradisional yang paling „tama dan populer
Tanan im adalah tarian tradisional yang paling terkenal karena sering dipentaskan. Tarian
trad.s.onal yang paling utama di Bali adalah tarian Sang Hyang Legong, Barong Pende,
dan Joged. Di Jawa> tarian tradisional yang paling utama adalah Ramayana, Kuda
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Lumping Wayang Wong dan bermacam-macam tari Klasik. Saya melihat semua tarian
ini waktu saya sedang membuat studi lapangan dan ada penjelasan artinya dan sifat tari
inidalam laporan ini.

Banyaknya fasilitas untuk belajar dan berlatih tarian tradisional menggambarkan
kepentingan tarian tradisional dalam masyarakat Jawa dan Bali. Cara belajar tarian
hampir sama di Jawa dan Bali. Saya berkunjung banyak fasilitas tari selama studi
lapangan. Ada fasilitas formal seperti Institut Seni Indonesia, Sekolah Tinggi Seni
Indonesia dan Sekolah Menegah Kesenian Indonesia. Ada fasilitas kasual seperti Unit
Tari Tradisional dan Kreasi Bam di UGM dan latihan umum di Pura Ubud. Ada fasilitas
swasta seperti Pamulangan Beksa Ngayogyakarta dan Keraton Yogyakarta. Juga ada
museum dan fasilitas lainnya yang mempertunjukan dan melestarikan barang tarian.

Biasanya orang yang belajar dan berlatih tarian tradisional adalah anak dan pemuda. Ini
karena kecocokan badannya. Generasi mudah masih senang ikut tarian tradisional,
khususnya, waktu masih kecil. Motivasinya bermacam-macam. Kegiatan tari bisa
merupakan kesempatan untuk olahraga, untuk bertemu dengan teman, sebagai hobi dan
untuk kesenangan saja. Dalam era modemisasi sering ada kekurangan laki-laki yang suka
ikut tarian tradisional. Ini karena ketertarikannya pada kegiatan lain dan pendapat yang
kadang-kadang negatifmengenai tarian tradisional.

Modemisasi menyebabkan banyak perubahan dalam tarian tradisional. Tarian tua
ditinggalkan. Tarian bam diciptakan. Tarian lain di singkatkan, diubah, diadapsi,
disempurnakan dan sebagainya. Semua perubahan ini sesuai dengan tuntutan penonton,
upacara, koreografer, pentas dan turisme. Turisme adalah salah satu hal yang mempunyai
dampak besar pada tarian tradisional. Sering artinya tarian tradisional hilang dan tarian
ditari sebagai tari pertunjukan saja.

Dengan perubahan mosdernisasi, masyarakat Jawa dan Bali sangat sadar tentang
kepentingan kelestarian tarian tradisional. Ada banyak usaha kelestarian. Pemerintah
memberi uang, dana dan bijaksana, misalnya, masuk tarian tradisional dalam kurikulm
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sekolah, bagi kelestarian tarian tradisional. Sekolah, khususnya sekolah tari, mempunyai
peran dalam mengajari dan memperlatihkan muridnya dalam tarian tradisional. Generasi
tua juga mempunyai peran penting dalam kelestarian. Mereka hams mengajar dan
mendukung generasi muda dalam hal tarian tradisional. Kelestarian adalah salah satu isu
yang paling utama dalam tarian tradisional sekarang.

Dalam perjalanan studi lapangan saya, ada banyak pengalaman yang bam dan menarik.
Saya menonton banyak pertunukan tarian, ikut upacara adat, ikut latihan menari dan
berbicara dengan banyak orang tentang tarian tradisional. Semester yang penuh dengan
tarian dan memang sangat menyenangkan. Dari semua pengalaman saya, saya bisa
merupakan beberapa kesimpulan yang dimasukkan laporan ini. Dalam era modemisasi,
ada banyak perubahan dalam tarian tradisional, tetapi secara keseluruhan, tarian
tradisional masih penting dalam masyarakat Jawa dan Bali. Tarian tradisional masih
relevan, masih dilakukan, masih dihargai dan ada usaha untuk melestarikan itu selama-
lamanya.
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BAB I

PENDAHULUAN



Tarian tradisional merupakan saiah satu unsur yang sangat penting dalam kebudayaan
Jawa dan Bali. Bahkan, di Bali, tidak pernah ada satu hari yang lewat tanpa pelaksanaan
tarian (Prijono 1982:79). Ada bermacam-macam tarian tradisional. Baik tarian yang
punya arti dalam umsan agama dan upacara, maupun tarian yang tidak punya arti dan
dilakukan sebagai hiburan dan kesenian saja. Kalau dibandingkan, tarian tradisional Bali
dan Jawa agak berbeda. Akan tetapi, tarian di kedua pulau itu, dipengaruhi oleh banyak
hal yang sama. Sekarang isu-isu yang paling utama dalam umsan tarian tradisional adalah
pelaksanaan, kelestarian dan turismenya. Laporan ini sebagai wujud dari semua
keterangan dan pengalaman yang saya dapat waktu saya sedang membuat studi lapangan.
Studi lapangan saya tentang tarian tradisional dalam masyarakat Bali dan Jawa.

Latar Belakang Penelitian

Sejak saya mulai belajar bahasa Indonesia waktu di SMP di Australia, saya sudah belajar
beberapa tarian tradisional Indonesia. Kegiatan yang sangat menarik. Program ACICIS
bersama Universitas Muhammadiyah, memberi kesempatan untuk membuat studi
lapangan. Sebagai topik studi lapangan, saya memilih untuk meneliti tentang tarian
tradisional di Bali dan Jawa, supaya bisa menambah pengertian saya tentang tarian
tradisional Indonesia.

Saya memutuskan untuk membuat studi lapangan saya tentang tarian tradisional waktu
berlibur di Bali, bulan Februari yang lalu. Saya sedang menonton pertunjukan Kecak.
Ada banyak pertanyaan yang muncul sesudah saya menonton pertunjukan itu dan saya
mau tahu jawabannya. Waktu saya menonton tarian itu, mengingatkan saya bahwa saya
sangat suka tari-tarian tradisional Indonesia. Saya berpikir, apa yang lebih bagus daripada
kalau saya bisa belajar dan menyaksikan tarian tradisional selama satu semester?
Sehingga, tarian tradisional menjadi topik studi lapangan saya.

Masalah

Masyarakat Jawa dan Bali sedang berubah dan menjadi masyarakat yang lebih modem.
Sebagai akibat banyak modemisasi ini, kebudayaan orang Bali dan Jawa juga berubah.



Ini termasuk tarian. Tarian kuno ditinggalkan. Tarian baru diciptakan. Tarian
disingkatkan atau diubah. Bermacam-macam hal terjadi dan mengakibatkan pembahan
kepada tarian tradsional.

Dengan begitu banyak pembahan dan ancaman kepada tarian tradisional, dalam studi
lapangan saya, saya bemiat untuk meneliti bagaimana tarian tradisional dalam

masyarakat Jawa dan Bali sekarang. Ada banyak hal yang diteliti. Ini termasuk:

Apakah tarian tradisional masih relevan dan dilakukan?

Apakah tarian tradisional masih dihargai oleh masyarakat Jawa dan Bali?

Bagaimana tarian tradisional bembah sebagai akibat modemisasi?

Apakah ada langkah untuk melestarikan tarian tradisional?

Bagaimana sikap generasi mudamengenai tarian tradisional?

Bagaimana sikap masyarakat umum mengenai tarian tradisional?

Bagaimana pengaruh kehadiran turisme terhadap tarian tradisional?

Hal-hal ini merupakan perumusan masalah yang dipakai dalam pelaksanaan studi

lapangan.

Metode

Topik untuk studi lapangan saya, yaitu tarian tradisional, ruang lingkup kajian analisis

dalam bidang antropologi. Sehingga, dengan kemampuan dan pengalaman yang saya

dapat dari kuliah saya dulu di Australia, saya melakukan studi lapangan dengan

pemakaian banyak teknik antropologi. Dalam studi lapangan, saya melihat banyak

pertunjukan tarian. Saya berbicara dengan banyak penari dan penonton tarian. Saya

bahkan ikut berlajar tarian tradisional. Semua langkah ini membiarkan saya tahu lebih

banyak tentang tarian tradisional secarakeseluruhan.

Lamanya studi lapangan 3 bulan. Itu dilakukan pada bulan Maret, April dan Mei 2000.

Untuk pelaksanaan penelitian itu, dengan lokasi penelitian di Yogyakarta dan Bali.

Pilihan dua tempat ini karena Yogyakarta dan Bali mempkan dua pusat perkembangan

tarian tradisional yang bagus (MSPI 1999:12). Masih ada banyak tarian tradisional yang



dilakukan di sana. Ada banyak sekolah tari, institute tari, universitas, sekolah swasta,
pertunjukan umum, pertunjukan turis dan upacara adat di kedua daerah itu. Tempat
penelitian yang memang subur. Saya juga meneliti sedikit di Malang, Jatim, waktu ada
kuliah persiapan di kampus UnMuh. Akan tetapi, karena tarian tradisional kurang kuat di
Malang, sehingga penelitian saya dilakukan di Yogyakarta dan Bali.

Selama studi lapangan, saya coba wawancara dengan sebanyak mungkin orang. Ini
karena saya mau tahu sikap masyarakat Jawa dan Bali secara keseluruhan. Saya
wawancara dengan ketua jurusan tari dan juga dengan penumpang bis yang ada
disamping saya. Saya wawancara dengan penari dan juga sama pelajar. Saya wawancara
sama generasi tua dan juga sama generasi muda. Semua ini saya lakukan demi kebenaran
dan keluasan laporan ini. Orang-orang yang saya wawancarai tentang tarian tradisional
tidak bisa dihitung. Tidak ada populasi atau sampel yang diatur karena penelitian ini tidak
dilakukan secara matematis.

Teknik pengumpulan data bermacam-macam. Kebanyakan kumpulan data dilakukan
secara aktif. Kebanyakan keterangan dikumpulkan dari pembicaraan kasual. Dalam
situasi yang lebih formal, seperti wawancara, orang-orang sering merasa kurang enak dan
akibatnya keterangan yang dicari tidak membawa hasil. Dua kali saya memakai
kuesioner, waktu ada kelompok dengan terlalu banyak orang untuk diwawancarai satu
demi satu. Kehadiran di banyak pertunjukan tarian, baik umum maupun turis, merupakan
cara lain yang bagus untuk mengumpulkan data. Di sana saya bisa berbicara sama penari,
penonton, ketua kelompok dan sebagainya. Keikutsertaan saya dalam latihan menari juga
menambahkan data yang cukup menunjang penelitian saya untuk menyusun laporan.

Berikutnya adalah hasil studi lapang, yang dapat saya sajikan sebagai berikut:



Legong - Troupe Bina Remaja, Ubud

(Rebecca Wells)



BAB II

TARIAN TRADISIONAL BALI DAN JAWA



Tarian tradisional adalah unsur pusat dalam kebudayaan Bali dan Jawa, walaupun ada
perbedaan dan kesamaan antara tari Bali dan tari Jawa. Di kedua masyarakat ini, tarian
dibuat untuk upacara, hiburan atau pertunjukan. Artinya dan kegunaan tarian bermacam-
macam. Sejarah tarian di Bali dan Jawa lama sekali. Sejarah kedua pulau itu, bisa
menjelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi dan mengembangkan tarian di daerah itu.
Buasana tari sangat berbeda di Bali dan Jawa, ini menyangkut kebudayaan masing-
masing. Sifat tarian tradisional Jawa dan Bali, juga sangat berbeda. Ini termasuk gerak,
posisi badan dan musik yang mengiringi itu. Walaupun ada banyak pebedaan dalam
tarian tradisional Bali dan Jawa, penarinya bisa dilihat mempunyai ciri-ciri yang sama.
Cara belajar tarian tradisional juga sama di kedua pulau itu. Bab ini akan
menggambarkan tarian tradisional Jawa dan Bali. Penjelasan tentang beberapa tarian
yang paling utama,juga akan dimasukkan.

Definisi Tarian

Ada beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan tarian. Sudarsono, dalam
bukunya (1980:17), memberi beberapa definisi tentang tarian. "Tari ada gerak yang
ritmis" (Sachs), "tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang
disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu" (Suryodiningrat),
"tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang
indah" (Sudarsono). Defmisi-definisi ini mewujudkan dasar untuk mulai meneliti tentang
tarian tradisional.

Dalam kebudayaan Jawa dan Bali, ada 3 jenis atau fungsi tarian yang bisa dilihat. Jenis
pertama adalah tarian upacara (Sudarsono 1972:23). Tarian ini dilakukan pada saat
upacara. Tarian upacara bisa ditarikan sebagai sajian, penyucian dan Iain-lain. Sering
disebut sebagai tarian magis. Banyak tarian tradisional di Bali diklasifikasi sebagai tarian
upacara. Tarian hiburan (Sudarsono 1972:23) merupakan jenis kedua. Tarian ini adalah

tarian pergaulan dan bemiat untuk kegembiraan baik penari maupun penonton. Sering
wanita dan laki-laki bikin pasangan. Jenis ketiga adalah tarian pertunjukan (Sudarsono
1972:23). Tarian ini diberi nilai sebagai seni. Ini tarian yang khusus disajikan untuk
pertunjukan. Ada banyak keprihatinan kepada kebenaran dan kehalusan gerak tari. Tarian
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upacara dan tarian hiburan bisa menjadi tarian pertunjukan. Hampir semua tarian di Jawa

sekarang sudah menjadi tari pertunjukan saja. Banyak tarian upacara dan tarian hiburan

sudah menjadi tarian pertunjukan sebagai akibat turisme dan modemisasi.

Sejarah

Tarian tradisional Bali dan Jawa, yang masih dilakukan sekarang, adanya sudah berabad-

abadyang lalu. Kebudayaan Bali dan Jawa, sebenarnya, sudah punya hubunganerat sejak

abad ke-8 (Bandem 1996:10). Tarian tradisional adalah warisan kebudayaan penting di

Indonesia. Seni tari adalah salah satu seni yang mudah dimengerti semua orang

(Sudarsono 1980:21). Itu seni yang sangat ekspresi dan bisa komunikas secara universal.

MenurutPrijono (1982:62), tarian berasal dan berkembang dalam masyarakatyang tidak

mempunyai hiburan lain, seperti bioskop atau koran. Mereka hams menciptakan

hiburannyasendiri. Ini benar-benar masyarakatJawa dan Bali pada zaman dulu.

Dulu, tarian ditarikan untuk maksud-maksud tertentu (Sudarsono 1980:18). Misalnya,

untuk mendatangkan hujan, menyucikan desa, mengeluarkan penyakit, mengalahkan

musuh, berburu binatang, kelahiran, kematian, pefkawinan dan sebagainya. Ini sering

masihterjadi di Bali, tetapi di Jawa kejadian ini agakjarang sekarang. Tariantradisional

juga sering mengandung arti atau cerita. Tarian begini sangat populer dan masih sering

dilakukan dalam pertunjukan, seperti Ramayana.

Di Bali, tarian tradisional mempunyai dasarbesardalam agama, yaitu agama Hindu-Bali.

Tarian pentingsekali dalam agamaHindu(Sudarsono 1980:22). Setiap kali ada perayaan

atau upacara, tarian tradisional selalu ditampilkan. Tarian bisa merupakan bagian upacara

itu atau juga mungkin menjadi hiburan atau pertunjukan saja. Sebaliknya, tarian

tradisional di Jawa, tidak dipengaruhi oleh agama. Islam, agama yang paling besar di

pulau Jawa, tidak memakai tarian dalam upacara atau perayaan lain (Prijono 1982:61).

Kalau ada tarian, itu hanya sebagai pertunjukan saja. Tarian tradisional adalah

berkembang sejak zaman dulu, sebelum agama Islam masuk. Di Jawa, salah satu

pengaruh yang paling besar dalam perkembangan tarian adalah keraton. Dulu,
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kebudayaan yang sangat kaya dan ruwet diciptakan di dalam keraton (Mulder 1989:128).
Banyak uang dan waktu dikeluarkan di dalam lingkungan keraton untuk kesempurnaan
dan kemewahan pertunjukan tarian. Keraton mempakan tempat perkembangan tarian
tradisional.

Busana

Busana adalah salah satu unsur penting dalam tarian tradisional. Busana bisa punya arti,
bisa menciptakan karakter, bisa mempercantik penari dan meningkatkan ketertarikan dan
kesenangan penonton. Sarong, kain, tali, selendang, kebaya, kaos, topeng, kipas, bulu,
perhiasan dan tata rias mempakan bermacam-macam sarana perlengkap yang dipakai
untuk busana menari. Ada perbedaan besar yang bisa dilihat antara buasana tari orang
Jawa dan orang Bali.

Ciri yang paling menyolok dengan buasana tari Bali adalah warnanya. Pakaian menari di
Bali berwama-wami. Banyak emas juga dipakai. Kain dan sarong sering dihias dengan
cat emas. Banyak kalung, gelang, anting-anting dan hiasan kepala yang dibikin dari emas
juga dipakai. Bunga-bunga, seperti flamboyan dan bunga sepatu, sering dipakai sebagai
hiasan buasana. Penari wanita biasanya memakai sarong sama kain sempit dan panjang
yang membungkus batang tubuhnya. Mereka sering membawa kipas, bunga atau sajian.
Penari laki-laki bisanya memakai sarong saja. Kadang-kadang pakaiannya ditambah
dengan keris, hiasan kepala dan sebagainya. Ada bermacam-macam buasana yang khusus
untuk karakter tertentu. Topeng dan pakaian khusus dipakai untuk menciptakan karakter
ini, seperti dalam sendratari (seni drama tari).

Busana tari Jawa tidak begitu berwama-wami. Di Jawa juga ada sedikit perbedaan antara
daerah-daerah, seperti Yogyakarta dan Surakarta. Warna dasar buasana tari Jawa adalah

biru, coklat, hitam, kuning dan putih. Biasanya hanya selendang yang berwarna cerah,
seperti ungu, merah dan hijau. Selendang hampir selalu dipakai oleh penari Jawa. Penari
prempuan biasanya memakai sarong sama kebaya atau baju khusus tari. Penari laki-laki
biasanya memakai sarong dan tubuhnya telanjang. Seperti di Bali, ada buasana khusus
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untuk karkater tertentu. Busana yang paling penting untuk menciptakan karakter adalah
perhiasan kepalanya. Ada banyak kostum khusus untuk semua karakter wayang.

Sikap orang Jawa dan orang Bali mengenai busana tari mereka, lain. Menurut orang
Jawa, busana tari Bali terlalu cerah, berwama-warni dan kasar. Juga sebaliknya. Menurut
orang Bali, buasana tari Jawa terlalu sedih, sopan dan membosankan. Memang menarik!

Sifat Tari Jawa

Ada bermacam-macam sifat khusus dalam tarian tradisional Jawa. Tari Jawa biasanya
bersifat pelan dan halus, sesuai dengan musik gamelan yang mengiringinya. Sifat-sifat ini
juga disebut «pathokari\ yang berarti batasan-batasan. Semua pathokan didaftar dibawa
dan juga disebut dalam buku "Mengenai Tari Klasik Gaya Yogyakarta" (Dewan
Kesenian DIY 1981:60). Pathokan adalah:

1. Pandengan (pandangan mata)

Gerak mata ini mencerminkan suasana jiwa. Mereka melihat situasi sekitamya. Penari
bisa komunikasi dengan matanya tanpa bembah ekspresi wajah.
2. Pacak Gulu (gerak leher)

Ini gerak indah yang penari buat dengan lehemya. Gerak ini agak sulit dan sering penari
salah dan bergerak kepalanya saja.
3. DEG (sikap dari badan)

Penari hams kelihatan baik dari segala sudut. Torsonya hams tegak lurus. Tulang
belakangnya juga hams mapan dan tepat.
4. Gerak Cethik (pangkal paha)

Ini mempakan pusat gerakan tubuk ke samping kiri, kanan dan bawah. Posisi paha hams
terbuka.

5. Miumahing Pupu (terbukanya posisi paha)

Posisi ini berfungsi agar gerak tari nampak stabil, luwes dan ringan. Ini menambah
keseimbangan. Tanpa posisi ini, footwork akan berat.
6. Nylekenthingnya jari-jari kaki
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Posisi jari kaki hams tegak ke atas. Ini mempengaruhi intensitas tarian yang ditari.
7. Mendhak

Posisi berdiri direndahkan dengan tekukan lutut. Ini memungkinkan gerak kaki lebih
hidup.

Sifat Tari Bali

Ada ciri-ciri khas tarian di daerah Bali Utara dan Bali Selatan, tetapi keduanya saling
pengaruh-mempengaruhi. Sekarang kedua gaya itu disebut dengan satu istilah, yaitu,
"gaya Bali" (Sudarsono 1972:132).

Tari Bali bersifat ekspresif. Ini tersalur melalui mimik muka serta gerak mata yang sangat
kocak. Gerak mata ada ciri khas tari Bali dan sangat terkenal. Mata bergerak ke kiri, ke
kanan, serta ke atas dan ke bawah. Alis penari juga diangkat sedikit ke atas. Tari Bali
juga bersifat dinamis. Ini sesuai dengan musik yang mengiringi tarian itu. Ritme agak
cepat. Gerak mata, kepala, tangan, pundak dan kaki selalu bersama dengan ritme.

Posisi kaki dan tangan juga penting dalam tari Bali. Kaki penari begitu terbuka dan
merendah, penari hampir beijongkok. Posisi tangan juga terbuka dan diangkat agak ke
atas. Jari tangan digerakkan satu demi satu.

Penari

Baik di Bali maupun Jawa, ada penari yang profesional. Akan tetapi, kebanyakan penari
adalah orang biasa; anak sekolah, mahasiswa, pemuda, olahragawan dan sebagainya.
Tidak semua penari ikut pertunjukan atau pentas. Ada banyak yang ikut menari sebagai
kegiatan sosial atau kesenangan saja.

Badan penari biasanya kecil, kurus, sehat dan luwes. Itu syarat untuk menjadi penari
bagus tetapi itu juga akibat dari banyak latihan menari. Kebanyakan penari masih muda.
Jarang saya melihat penari yang sudah tua. Ada beberapa alasan untuk kenyataan ini.
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Mungkin orang-orang tidak pemah dianggap terlalu tua untuk menjadi penari, tetapi ada
beberapa faktor yang menyebabkan mereka berhenti menari. Pernikahan adalah salah
satu alasan. Ada beberapa tarian yang penarinya harus masih suci, seperti tari Legong.
Sehingga waktu orang menikah mereka tidak suci lagi dan dilarang menari tarian dengan
syarat begitu. Badan seorang juga bisa memaksa mereka berhenti menari. Dengan
ketuaan, badan orang-orang kurang luwes dan tidak bisa gerak secara mudah seperti anak
dan pemuda. Badannya juga bisa menjadi kurang seksi dan tidak cocok untuk menari
tarian hiburan/pergaulan, seperti tari Joged. Penari ban. yang menjadi lebih pandai dan
juga punya kesempatan untuk menari dan membuat pertunjukan, juga bisa merupakan
alasan untuk penari tua selesai menari. Dalam waktu lama, penari juga bisa menjadi
bosan dan mau ganti hobi atau mencari perkerjaan lainnya. Salah satu teman saya, yang
dulu menari di Ramayana di pentas terbuka Prambanan, meyebut kebosanan sebagai
alasan kenapadi berhenti menari.

Tarian tradisional begitu penting dan diharagai dalam masyarakat Jawa dan Bali, penari
bagus sehingga diingat selama-lamanya.

Cara Belajar Tarian Tradisional

Anak Bali dan Jawa biasanya mulai belajar menari waktu masih kecil. Lebih baik kalau
mereka mulai belajar menari waktu masih kecil, bisa menjadi lebih hafal dengan gerak
tari karena badannya masih luwes. Biasanya anak-anak berumur antara umur 5-9 tahun
waktu mulai belajar menari. Anak Bali biasanya mulai pada umur lebih muda daripada
anak Jawa. Ini karena kesulitan tari Bali dan kepentingan tarian tradisional dalam
kebudayaan Bali.

Cara belajar tarian tradisional hampir sama di Bali dan Jawa. Pertama-tamanya, penari
harus belajar gerak yang merupakan dasar dalam semua tari Bali atau Jawa. Waktu mulai
belajar tarian tertentu, guru berdiri di depan dan melihat kepada muridnya. Murid itu ikut
dan mencoba ulangi gerak gurunya. Sedikit demi sedikit, semua gerak yang merupakan
tarian itu diajari. Gerak tangan dulu, kemudian gerak kaki dan keduanya bersama. Murid
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bersama gurunya mengulangi gerak-gerak sampai menjadi hafal. Terns, musik tarian itu
dihidupkan dan murid belajar menari bersama musik. Untuk latihan, biasanya musik itu
dari kaset. Kemudian, murid mulai menari tanpa bantuan gurunya. Gum membenarkan
posisi badan dan gerak penari itu. Latihan lagi dengan gerak yang kurang benar
berikutnya. Murid mulai menari lagi dengan musik dan berlatih terns. Akhirnya, penari
menjadi hafal dalam tarian itu.

Berikutnya, ada kemungkinan penari akan ikut ujian, pentas atau pertunjukan. Dalam
kegiatan latihannya, penari mulai belajar tarian bam dengan cara itu yang disebut diatas,
danulangi tarian yang sudah hafal.

Tarian Tradisional yangPaling Utama

Ada banyak tarian tradisional di Jawa dan Bali. Berikutnya ini, adalah penjelasan tentang
beberapa tarian tradisional yang paling utama. Kebanyakan akan disebut, dicontohkan
dan didiskusi dalam laporan ini. Karena tarian ini merupakan tarian yang paling utama
dan populer.

BALI

• Legong

Legong adalah tarian yang paling terkenal dan disukai oleh orang Bali. Itu tari tradisional
Bali yang paling indah. Legong adalah tari pertunjukan. "Leg" berarti gerak luwes dan
elastis, sedangkan "Gong" sejenis instrumen. Legong diciptakan 250 tahun yang lalu
(Bandem 1996:45) dari mimpi seorang raja Bali, IDewa Agung. Mimpinya tentang dua
penari di surga. Dengan asal mimpi itu, Legong menjadi kesenian istana dan ditarikan
khusus untuk mencerminkan kekayaan dan kemampuan raja.

Legong ditari oleh dua gadis kecil. Biasanya umumya 8-10 tahun. Penari Legong masih
hams dalam keadaan suci. Kedua penari ini disebut "Legong". Mereka berbuasana sama
dan membawa kipas. Ada banyak hiasan emas dan danda. Untuk tari Legong, ada hiasan
kepala khusus yang dibikin dari emas. Pada saat menari, itu juga dihias dengan banyak
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bunga flamboyan. Kedua Legong menari sendiri tetapi bersama. Mereka disampingi
penari gadis yang lain, dia berperan Chondong, pelayan istana. Ada bermacam-macam
tari Legong. Semua menceritakan cerita berbeda. Tari Legong yang paling terkenal
adalah Legong Keraton. Kedua Legong berperan karakter yang paling utama dalam
cerita. Chondong berperan karakter yang lain.

Biasanya dalam pertunjukan asli, panjang tari Legong bisa sampai satu jam. Sekarang itu
sering dipendekkan untuk pertunjukkan turis. Tari Legong adalah tari Bali yang paling
terkenal oleh turis. Sering Legong ditampilkan di restauran, hotel dan diatas pentas.
Untuk menjadi penari Legong, penari hams pintar. Sekarang ada banyak penari Legong
yang profesional untuk memenuhi tuntutan turisme. Secara adat, di desa-desa Bali, penari
Legong yang bagus sangat dihargai dan diingat selama-lamanya.

• Sang Hyang

Sang Hyang adalah tari upacara. Itu biasanya dilakukan sebagai upacara pembersihan.
Pelaksanaan Sang Hyang mengeluarkan roh-roh dari desa dan juga bisa mengeluarkan
penyakit. Secara tradisional, Sang Hyang tidak dilakukan sesuai dengan kalander. Itu
hanya dilakukan kalau diperlukan, misalnya kalau ada banyak orang yang sakit. Penari
Sang Hyang dibawa ke seluruh sudut desa untuk menari di tempat itu dan membersihkan
desa secara keseluruhan.

Ada bermacam-macam tari Sang Hyang, tetapi semua punya sifat dasar yang sama.
Untuk menari Sang Hyang, penari kerawuhan (dimasuki roh halus). Mereka dimasuki
roh. Penari Syang Hyang bukan seniman yang memperoleh latihan sebelumnya. Waktu
kerawuhan, mereka bisa menari tanpa latihan. Tarian Syang Hyang tidak bisa ditari tanpa
kerawuhan. Untuk masuk kerawuhan, penari ikut upacara di halaman pura. Sajian diberi
kepada dewa-dewi, dupa dibakar, mantra diucapkan dan setemsnya. Akhimya penari
kerawuhan. Untuk keluar dari kerawuhan, pendeta datang dan menyucikan penari dengan
air suci. Waktu penari sudah sadar kembali, mereka minum air suci lagi untuk
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Sang Hyang Dedari - Padang legal, Ubud

(Rebecca Wells)



menyelamatkan mereka. Tari Sang Hyang sejenis tari yang sakral. Sang Hyang selalu
diiringi oleh paduan suara Kecak, 100 laki-laki yang menyanyi tanpa diiringi gamelan.

Sang Hyang Dedari adalah jenis Sang Hyang yang ditari dua gadis kecil. Untuk tarian
ini, gadis itu harus masih dalam keadaan suci. Mereka dimasuki dua roh halus. Kedua
gadis itu menari dengan matanya tertutup. Gerakannya pas sama. Selama menari, penari
itu menari bersama nyanyian sekelompok wanita dan pingsan waktu sekelompok laki-laki
mulai menyanyi. Mereka berdiri lagi dan terus menari.

Sang Hyang Jaran adalah tari Sang Hyang lain dan sering disebut "Fire Dance". Untuk
tarian ini satu laki-laki dimasuki roh halus. Dia dikasih boneka kuda. Sebagai akibat
kemasukan roh, penari laki-laki itu bersifat alam dan bergerak secara binatang. Dia
menari sekeliling api dan waktu dituntut nyanyian Kecak, dia menari diatas api. Karena
keadaan kerawuhan, penari itu tidak terbakar.

• Barong

Tari Barong juga merupakan tarian sakral. Tarian ini menceritakan tentang karakter baik
dan jahat, tema yang sangat populer di Bali. Barong adalah karakter yang baik. Dia
raksasa yang berbentuk campuran anjing dan singa. Barong adalah figur mythologi dan
dimasukan beberapa cerita. Dia binatang pelindung bagi orang Bali. Barong diciptakan
oleh dua penari, satu yang bagian kepala dan kaki depan, satu yang kaki belakang dan
ekomya. Rangda adalah karakter yang jahat. Dia adalah wanita tukang sihir. Wajahnya
jelek sekali dan dia mempunyai lidah yang panjang sekali. Rangda sangat menakutkan
dan jahat.

Tari Barong diiringi musik gamelan. Selama tarian itu, Barong dan Rangda bertengkar
sama magi. Barong memiliki magi putih sedangkan Rangda memiliki magi hitam.
Kemudian beberapa pendukung Barong masuk dan coba membunuh Rangda dengan
kerisnya. Akan tetapi Rangda memakai maginya dan mereka dimasuki roh halus. Dalam
kerawuhan, pendukung Barong mencoba bunuh diri dengan kerisnya. Barong melihat apa
yang terjadi dan juga memakai maginya. Magi itu menyelamatkan pendukungnya dan
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kerisnya tidak bisa masuk waktu mereka coba bunuh diri. Akhirnya, Rangda mundur dan
Barong menang. "Baik" selalu menang di Bali.

• Pendet

Tari Pendet adalah tari upacara Bali. Itu tarian wanita. Biasanya empat atau lebih, gadis
menari tari Pendet. Seperti tari Bali yang lain gadis itu yang menari hams belum menikah
dan masih suci. Tari Pendet ditarikan sebagai sajian untuk dewa-dewi. Itu biasanya selalu
ditarikan di halaman pura. Penari biasanya membawa sajian, seperti bunga. Kadang-
kadang mereka juga menari sambil membawa kipas. Menumt kepercayaan orang Bali,
waktu Pendet ditari dewa-dewi turun ke bumi untuk meyaksikan itu.

• Joged

Tari Joged adalah tari hiburan di Bali. Awal mula tarian ini mempakan hiburan untuk
laki-laki. Satu gadis yang membawa kipas mulai menari sendirian. Sambil dia menari dia
melihat-lihat kepada laki-laki yang menonton. Dia memilih satu laki-laki untuk menari
bersama dia. Laki-laki terpilih dikasih kipasnya. Kemuduian mereka menari bersama.
Tarian laki-laki itu secara improvisasi. Lalu dia harus kembali ke tempatnya dan penari
joged memilih laki-laki lain.

Joged adalah kata Nusantara yang berarti "tari" (Bandem 1996:53). Tari Joged biasanya
dilakukan sesudah perkerjaan keras, seperti sehabis panen, sehabis upacara besar dan
sebagainya. Dulu penari Joged adalah penari profesional dan mereka diberi uang oleh
laki-laki. Penari Joged menunjukkan nafsu berlebih-lebihan, seksi, goyang pinggul yang
berombak-ombak, gerak kipas yang menututupi mukannya, senyum manis dan mata
berkedip-kedip.
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JAWA

• Kuda Lumping

Kuda Lumping adalah tarian tradisional yang dulu dilakukan sebagai tari upacara dan
sekarang sering dilakukan sebagai pertunjukan. Tarian ini ditonton baik oleh turis

maupun orang Jawa. Dulu tarian ini dilakukan untuk selamatan hasil panen (TPNPMKJB
1977:56).

Kuda Lumping adalah jenis tarian tari kerawuhan, dimana tarian ini dibawakan oleh
empat laki-laki. Mereka naik boneka kuda yang dibikin dari kulit. Sebenarnya, lumping
berarti kulit. Empat penari itu masuk bersama dengan seorang dukun yang
mengawasinya. Penari mulai menari sedangkan dukun memanggil jurig/setan. Dukun
memberi banyak jamu khusus kepada penari. Akhirnya penari dimasuki roh halus dan
mereka mulai menari gaya binatang. Mereka bergerak seperti kuda yang benar. Geraknya
sangat alami. Kadang-kadang penari bertengkar sama penari lain. Dalam keadaan

kerawuhan, penari bisa membuat hal yang tidak masuk akal. Misalnya, mereka bisa
makan kaca danapi tanpadilukai.

Untuk mengeluarkan roh, dukun menangkap penari dan membungkus mereka dengan
patung dan kain bentuk raksasa. Dukun itu terns mengucapkan beberapa mantera dan
membakar dupa. Tidak lama sebelum penari bangun dan sadar kembali.

• Ramayana

Ramayana adalah salah satu tarian yang paling sering dipertunjukan di Jawa. Itu adalah
tari pertunjukan. Ramayana sering disebut Ramayana Ballet untuk kepentingan turisme.
Akan tetapi, tariannya masih didasarkan pada tarian tradisional Jawa. Penari biasanya
memakai buasana tradisional yang mewah sekali. Pertunjukan Ramayana diiringi oleh
orkes gamelan.

Ramayana adalah cerita yang sangat terkenal dan dihargai oleh orang Jawa. Pertunjukan
Ramayana menggambarkan cerita kepahlawanan tentang Rama dan isterinya Sinta. Di
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Kuda Lumping-Taman Rekreasi Senaputra Malang
(Rebecca Wells)
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hutan Sinta melihat kijang emas, dan Rama mengejar kijang itu untuk Sinta. Waktu
Rama sedang pergi, Sinta ditangkap oleh raksasa Rawana. Dia membawa Sinta ke
istananya. Waktu dia kembali ke hutan, Rama mencari Sinta. Rama dibantu oleh dewa
monyet Hanoman. Hanoman dan tentara monyet dapat mengatasi Rawana, dan Sinta
dibebaskan. Sinta dan Rama kembali bersama. Rama menguji kesetiaan Sinta dengan api,
dengan cara memasukkan Sinta ke dalam api. Sinta tidak terbakar. Ini membuktikan
kesetiaan Sinta.

Pertunjukan Ramayana bisa lama sekali atau singkat, tergantung pada maksudnya. Sering
disingkat saja, untuk pertunjukan turis, misalnya, pertunjukan begitu biasanya selama 2
jam. Akan tetapi, dalam pertunjukan yang bagus sekali, Ramayana bisa berhari-hari. Ini
kalau epik-epik Ramayana dipertunjukan sepenuhnya. Kalau begitu, pertunjukan itu
dipentaskan pada beberapa malam yang beumtan.

• Wayang Wong

Tari Wayang Wong diciptakan di keraton Yogyakarta pada akhir tahun 1750an, dibawah
Sri Sultan HB I (Sudarsono 1990:15). Ada perjuangan sama keraton Surakarta tentang
siapa yang memiliki tarian Bedhaya. Sehingga Sri Sultan Yogyakarta pikir dia harus
menciptakan tarian bam untuk menguatkan kekuasaannya.

Wayang Wong adalah tari pertunjukan. Itu adalah sendratari (seni drama tari) yang
menceritakan epik-epik wayang, seperti cerita dari Mahabarata dan Ramayana. Melalui
tariannya, penari menggambarkan cerita. Penari berbuasana dan berperan sebagai
karakter wayang. Setiap karakter wayang punya kostum khusus untuk tari Wayang
Wong. Juga ada hiasan kepala yang khusus bagi setiap karakter. Kadang-kadang penari
juga bertopeng.

Dulu tari Wayang Wong milik keraton, tetapi sekarang itu sudah diberlakukan untuk
umum menari. Di keraton, pertunjukan Wayang Wong besar dan mewah sekali. Itu
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ditarikan khusus kalau ada perayaan besar. Tamu-tamu diajak datang, seperti guberner,
bupati, orang luar negeri dan sebagainya. Orang umum juga bisa ikut menonton dan'
mereka duduk di halaman keraton di tempat berpagar. Pertunjukan Wayang Wong bisa
berjam-jam. Sekarang Wayang Wong masih sering dipentas di keraton, terutama untuk
kegiatan turisme.

• Klasik

Ada bermacam-macam tari klasik di seluruh pulau Jawa. Di beberapa tempat ada tari
klasik yang khas daerah itu. Yogyakarta adalah salah satu pusat perkernbangan tarian
klasik. Ada banyak tori klasik yang disebut tari Sakral. Dulu tari sakral juga dim/liki oleh
keraton. Pada saat itu, tari-tarian itu hanya dilakukan pada keperluan tertentu keraton
(Dewan Kesenian DIY 1981:42). Riasan tari sakral adalah rias yang magis seperti rias
temanten. Bentuk dan warnanya memberi kesan yang luar biasa. Kosmetik juga
ditambah. Dulu, penari tari sakral melakukan puasa, pembersihan diri dan sebagainya
sebelum pentas. Penari tari klasik pada zaman itu dianggap tugas suci.

Tari Srimpi adalah salah satu tari sakral gaya Yogyakarta yang sangat populer dan
terkenal. Itu ditari oleh empat penari puteri. Tari Srimpi bisa mengandung bermacam-
macam cerita. Tari Bedoyo juga adalah tari sakral Yogyakarta. Asalnya dipikirkan dari
agama Budha. Pertunjukan itu bisa sampai 3jam.

Tari klasik biasanya tari pertunjukah saja. Sifatnya tari klasik pelan dan halus sekali.
Sering tari klasik dilatih banyak, dihaluskan, disempumakan, ditambahkan dan
sebagainya untuk menjadi jenis kesenian yang benar-benar. Ada banyak penari,
khususnya di Yogyakarta, yang sangat terkenal sebagai penari klasik yang bagus,
misalnya Rama Sas (melihat buku YPBNSM 1999).
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BAB III

TARIAN TRADISIONAL DALAM

MASYARAKAT JAWA DAN BALI SEKARANG
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Kepentingan tarian tradisional dalam masyarakat Jawa dan Bali dicerminkan dalam
jumlah fasilitas yang ada untuk belajar, berlatih dan mempertunjukkan tarian. Ada
banyak sekolah, institute dan yayasan khusus untuk belajar dan berlatih tarian tradisional.
Orang-orang juga bisa belajar tarian secara lebih umum dan kasual, seperti di kunikulum
sekolah, latihan umum, klub sosial dan juga di upacara. Ada beberapa tempat khusus
yang juga bisa dilihat melestarikan tarian tradisional. Ini termasuk tempat seperti museum
dan keraton. Generasi muda mempakan bagian penting dalam pelaksanaan dan
kelestarian tarian tradisional sekarang. Masih ada banyak pemuda yang suka ikut menari.
Motivasinya bermacam-macam. Generasi tua mempunyai perasaan kuat mengenai tarian
tradisional dan mereka senang sekali waktu melihat generasi muda ikut menari. Mereka
sering mendorong dan mendukung generasi muda. Tarian tradisional memang penting
dalam masyarakat Jawa dan Bali sekarang. Berikutnya, adalah keterangan tentang banyak
fasilitas belajar, berlatih, kelestarian dan pertunjukan yang tetap ada di Bali dan Jawa
sekarang.

Institute Seni Indonesia (ISI)

Jl Parangtritis, Yogyakarta

ISI dibangun pada tahun 1984 sebagai Insitute Seni Indonesia. Hanya ada satu kampus
ISI di seluruh Indonesia, yaitu, di Yogyakarta. ISI sangat terkenal di seluruh Indonesia.
Di ISI ada beberapa fakultas, termasuk fakultas pertunjukan. Dalam fakultas itu ada 6
jurusuan: teater, musik, pedalangan, karawitan, etnosikologi dan tari.

Saya berkunjung ke kampus ISI beberapa kali dan berbicara sama dosen dan mahasisiwa
di sana. Untuk memberi tahu tentang jurusan tari, saya berbicara sama ketua jurusannya,
Pak Tri Nardono.

Jurusan tari agak populer. Ada 260an mahasiswa dalam jurusan itu terdiri dari 80 persen
puteri, dan putra hanya 20 persen. Ada 43 dosen dan gum. Biasanya mahasiswa belajar di
ISI selama 9 semester (4.5 tahun), tetapi kadang-kadang kuliahnya bisa sampai 15
semseter (7.5 tahun) kalau mahasiswa sangat tertarik dan mau meneruskan
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pendidikannya. Pada semester terakhir, supaya bisa lulus, mahasiswa harus menulis
Tugas Akhir yang bergaya skripsi. Semua hasilnya bisa dilihat di perpustakaan ISI.

Kuliah di jurusan tari agak luas. Biasanya 50 persen kuliah yang diambil mahasiswa
harus kuliah praktek dan 50 persen kuliah teori. Kebanyakan tarian yang diajar adalah
tarian tradisional. Tari-tarian itu dari seluruh daerah di Indonesia; Yogyakarta, Surakarta,
Bali dan Sumatra adalah beberapa contoh. Tarian kreasi baru juga bisa dipelajari,
termasuk kreasi baru yang berasal dari luar negeri, seperti Amerika Serikat. Mata kuliah
lain yang mahasiswa bisa belajar dalam jurusan tari adalah: seni wisata, pencak silat,
bahasa Inggris, produksi tari, pendidikan pancasila, pendidikan kewiraan, seni
pertunjukan Indonesia, pengantar pengetahuan tari, olah tubuh, komposis koreografi,
teknik tari, rias buasana, tata teknik pentas, notasi tari, analisis tari, estetika tari, metode
penelitian tari, sosiologi tari, antropologi tari, literature tari, sejarah tari dan musik tari.

Tujuan kerja mahasiswa waktu mereka lulus dari ISI bermacam-macam. Kebanyak
perkerjaan yang mereka ingin berkaitkan dengan hal tari. Keinginan ini termasuk
membuka sanggar, membuka tempat sewa kostum, menjadi penari di pertunjukan turis
dan umum, menjadi guru, ahli tari atau koreografer dan sebagainya. Tidak sedikit pula
mahasiswa yang menjadi pegawai sipil karena pendidikannya yang tinggi.

ISI adalah institute yang sangat terkenal dan dihargai oleh masyarakat Indonesia.
Memang ada banyak orang yang mau menjadi mahasiswa di institute ini yang setingkat
universitas. Untuk masuk ISI, peraturan pertama adalah ketrampilan dan ketertarikan
dalam tari. Calon-calon diuji dan dites oleh ISI untuk masuk. Kelulusan untuk dapat
diterima tergantung pada tes sehari itu. Kalau hasilnya di SMA buruk, mereka masih bisa
diterima di ISI kalau berhasil dalam ujiannya.
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Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)

Jl Nusa Indah, Denpasar

STSI Denpasar dibangun pada tahun 1967. Dulu namanya Akademi Seni Tari Indonesia
(ASTI) tetapi pada tahun 1985 namanya berubah untuk menjadi Sekolah Tinggi Seni
Indonesia. Banyak orang masih menyebut itu dengan nama ASTI. Ada beberapa kampus
STSI di seluruh Indonesia, termasuk Bandung, Solo dan Padang Panjang. Lain dengan

ISI, STSI lebih gaya sekolah daripada universitas. Kampus bam STSI Denpasar, dibuka

pada tahun 1988. Semua arsitektur gedungnya gaya Bali. Fasilitas untuk tarian termasuk
panggung terbuka, gedung pameran, studio tari, ruang kuliah, perpustakaan dan gedung

pusat seni.

Waktu saya berkunjung ke kampus STSI, saya berbicara sama sekretaris jurusan tari Ibu

Wiratini. Dia mencerita tentang jurusan tari.

Dalam jurusan tari ada 150an mahasiswa. Sama dengan ISI, kebanyakan pelajar puteri.

Ada 50 gum dan dosen. Jumlah besar ini, menumt Ibu Wiratini, karena banyak gum

diperlukan dalam kelas kesenian karena sulit untuk belajar. Biasanya ada kira-kira 30

pelajar dalam satu kelas. Pelajar biasanya kuliah di STSI selama 4.5 tahun atau 9

semester. Pada semester terakhir, untuk lulus, pelajar hams menciptakan tarian bam dan

berikutnya hams menulis laporan tentang prosesnya. Ini sebagai ganti skripsi.

Kuliah di STSI termasuk kelas praktek dan kelas teori. Kebanyak kelas tentang tarian

tradisional. Tarian yang diajari berasal dari semua daerah di Indonesia. Sumatera, Jawa,

Sunda dan Bali adalah beberapa contoh. Pergelaran khusus bisa diwujudkan kalau

diminta. Kelas teori termasuk koreografi, literature, bahasa Inggris, notsai tari, sejarah,

produksi, etnologi, kebudayaan, bimbingan penulis, bacaan tari dan main musik.

Tujuan pelajar STSI seperti tujuan semua pelajar yang belajar tarian. Mereka punya

keinginan untuk menjadi penari, gum, ahli, koreografer dan lain yang berkaitkan dengan

tarian. Perkerjaan sebagai pegawai negeri juga sangat diingini. Juga ada harapan,

khususnya dari gum di STSI, bahwa pelajarnya akan membawa pengetahuannya ke desa.
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STSI sangat bangga dengan pelajarnya dan mahasiswa diharapkan membagi dan
membangkitkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam masyarakat seluasnya.

Untuk masuk STSI peraturan pertama adalah mahasiswa harus punya bakat menari.

Calon-calon juga dites dan nilai SMAnya dipertimbangkan juga. Menumt Ibu Wiratini,
yang paling penting, mahasiswa hams punya dasar. Waktu di sekolah agak singkat dan
tidak ada kesempatan untuk mulai dari dasar. Mahasiswa juga diharap ikut latihan di luar
STSI.

STSI sangat terkenal dalam masyarakat Bali. Sering jurusan tari dan mahasiswa diajak
khusus untuk pentas untuk masyarakat umum. Mereka juga pentas hasil semesternya
untuk umum. STSI sering ikut pertunjukan besar dan ada banyak piala dari pertunjukan
seperti Parade Tari Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI)
Bantul, Yogyakarta

SMKI adalah sekolah menengah yang khusus untuk pemuda yang tertarik atau pandai
dalam hal kesenian. Ada kelas tari dan juga ada kelas karawitan, pedalangan, teater dan
sebagainya. Murid-murid di sana juga hams ikut kelas lain seperti di sekolah menengah
biasa. Mereka ikut kelas teori dan mata kuliah yang lain seperlunya.

Murid-murid di SMKI memberi pertunjukan pada akhir setiap semester. Murid tari
berbusana dan menari sebagai ujian. Di SMKI ada pentas terbuka. Ujian ini juga menjadi
pertunjukan umum. Keluarga dan teman pelajar itu boleh ikut dan menonton. Di SMKI
ada jurusan khusus untuk memelihara busana dan hiasan tarian.

Saya ikut sama Bu Tiyah, gum tari saya, selama satu hari di SMKI. Di sana ada
kesempatan untuk melihat kelas latihan tari dan juga berbicara sama gum yang berkerja
di sana. Bu Tiyah juga berkerja di jurusan tari SMKI.
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Pada kunjungan saya, saya menonton kelas tari yang sedang berlatih di studio yang
dindingnya bercermin. Di kelas itu ada 20 puteri yang belajar sama 3gum laki-laki yang
tua. Mereka sedang berlajar tari Lawung. Tari Lawung adalah sebuah tarian dari Keraton
Yogyakarta. Tarian itu biasanya dilakukan untuk upacara pernikahan. Sebenarnya itu
tarian yang dilakukan oleh laki-laki. Penari menari sambil mengangkat tongkat dan
bergerak secara pertengkaran. Mereka juga berteriak. Akan tetapi, sekarang itu kelas
puteri yang saya melihat belajar tarian laki-laki. Ini mencerminkan masalah kekurangan
laki-laki yang ikut tarian tradisional sekarang. Gum-gum di SMKI berkata kekurangan
ini karena ada banyak mata kuliah bam yang menarikkan laki-laki.

Ada SMKI di beberapa kota Indonesia. Itu juga bisa ditemukan di Denpasar, Bali.

Unit Tari Tradisional dan Kreasi Baru (UTKB)

UTKB adalah kelompok sosial di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selama 9bulan
belakangan ini, saya sudah sering ikut.

UTKB dibangun 14 tahun yang lalau, pada tahun 1986. Itu berfungsi sebagai klub sosial
di gelanggang mahasiswa. Anggota UTKB sekarang berjumlah 12 orang, tetapi pada
waktu pendaftaran ada lebih banyak orang yang didaftar. Biaya untuk menjadi anggota
Rp6,000 per semester. Karena UTKB berfungsi dalam gelanggang mahasiswa, ada
beberapa jabatan yang hams dipenuhi untuk umsan bisnis dan gelanggan. Yaitu ada
ketua, sekretaris, pengums dan sebagainya. Mereka melapor kepada gelanggang kalau
diperlukan.

Dulu, latihan menari UTKB 4kali seminggu tetapi sekarang itu sudah dikurangi karena
menganggu pelajaran mahasiswa bersangkutan. Sekarang UTKB berlatih dua kali
seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Mereka tambah latihan hanya kalau
diperlukan.
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UTKB berlatih untuk kesenangan saja. Mereka juga suka memberi banyak keprihatinan
kepada tarian sebagai jenis olaharaga. Untuk belajar tarian bam anggota UTKB saling
mengajar teman-teman. Kalau ada seorang yang tahu sebuah tarian mereka akan menjadi
gum. Kalau mereka mau belajar tarian bam yang belum diketahui oleh satupun orang,
UTKB harus mengajak gum dari luar untuk mempelajari itu. Mahasiswa tari dari DCIP

sering diajak untuk tujuan itu. Mahasiswa itu dari luar biasanya hams dibayar, mereka
bukan sukarela. UTKB suka belajar tarian dari seluruh daerah di Indonesia. Kebanyakan
tarian yang disukai berasal dari Sumatera. Musik untuk tarian yang mereka sukai
biasanya gampangdibeli di toko musik.

Tujuan pertama UTKB adalah kesenangan. Akan tetapi, kadang-kadang mereka ikut
pertunjukan, pertama-tamanya di lingkungan UGM. Untuk pertunjukan, UTKB sudah
mempunyai beberapa kostum. Waktu ada cukup dana, UTKB sukamembeli kostum bam

supaya kalau ada pertunjukan, kostum tidak harus disewa. Persewaan agak mahal.

UTKB sedang mengalami kekurangan laki-laki yang suka ikut. Sekarang hanya ada 3
laki-laki yang didaftar sama UTKB. Menumt teman-teman, ada 2 alasan untuk

kekurangan ini. Pertama, laki-laki lebih suka ikut klub sosial dan olahraga yang lain.
Alasan kedua adalah kebanyakan tarian yang dipelajari adalah tarian prempuan.

Pamulangan Beksa Ngayogyakarta (PfiN)

Dalem Pujokusuman, Jl Brig JenKatamso, Yogyakarta

Selama studi lapangan, saya ikut latihan menari di Pamulangan Beksa Ngayogyakarta.
Gum saya di sana Bu Tiyah (Siti Sutiyah Samintadipura), yang juga mengajar di SMKI

Bantul. Dia isteri Rama Sas, penari Yogya yang sangat terkenal. Selain belajar menari, di
PBN saya bisa melihat kelas latihan yang dilakukan setiap sore.

Pamulangan Beksa Ngayogyakarta dibangun pada 17 Juli 1976 (YPBSM 1999:28).
Pemimpinnya RL Sasminta Mardawa, yang dikenal sebagai "Rama Sas". Dia sangat
pandai menari. Rama Sas memandang bahwa ada keperiuan untuk organisasi bam untuk
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melestarikan tarian tradisional gaya Yogyakarta. Sehingga PBN dibangun. Rama Sas
meninggal dunia pada tahun 1996. Sekarang perkerjaannya diteruskan oleh PBN. Pada 8
Augustus 1992, Rama Sas juga membangunkan Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta
Mardawa (YPBSM 1999:30). Ini yayasan khusus untuk tarian dalam PBN. Azas tujuan
PBN adalah pertama, "mendidik putra-putri Indonesia dalam bidang kesenian khusunya
seni tari klasik gaya Yogyakarta... dengan maksud menamakan rasa cinta terhadap seni
budaya bangsa diri" dan keduanya, untuk "mengembangkan dan melestarikan budaya
seni tari klasik gaya Yogyakarta" (YPBSM 1999:30).

Pamulangan Beksa Ngayogyakarta sangat terkenal dalam masyarakat Yogyakarta.
Anggotanya sering diajak untuk mengadakan pertunjukan untuk upacara dan kegiatan
lain yang penting. Sering mereka memberi pertunjukan di Keraton. Kegiatan utama PBN
adalah misi pelestarian seni budaya, pentas di keraton, pentas di festival kesenian dan
pentas mtin untuk wisatawan. Di Pujokusuman, setiap hari Senin dan Jumat, PBN
mementaskan Ramayanauntuk wistawan.

Pamulangan Beksa Ngayogyakarta dipusatkan di pendapa di Pujokusuman. Itu tempat
yang sangat ramai dan orang-orang sering kumpul di sana untuk melihat atau ikut
kegiatannya.

Latihan menari dilakukan hampir setiap sore. Baik anak-anak maupun pemuda ikut
latihan. Anak-anak boleh mulai belajar pada usia berapapun. Menumt Bu Tiyah, usia
yang bagus untuk anak-anak mulai belajar tari adalah usia 10 tahun. Tetapi kalau ada
anak-anak yang lebih mudah daripada 10 tahun dan mereka mau ikut latihan, mereka
tidak ditolak. Ada imbangan bagus dengan putra dan puetri yang suka ikut menari di
PBN. Sering waktu ada pemuda pintar menari, mereka juga suka menjadi gum dan
mengajar anak-anak dan pemuda lain di PBN.

Walaupun tarian di PBN biasanya dilakukan sebagai hobi dan rekreasi saja, Yayasan
Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa juga memberi ujian kepada muridnya. Ujian
diberikan setiap 6bulan. Untunglah, satu sore saya bisa melihat ujian tersebut. Ada 5
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puteri dan 1putra yang sedang diuji. Mereka semua berbusana dan berrias sesuai dengan
jenis tarian yang diujikan. Ada 4ahli tari yang menguji mereka menari dan memberi
nilai. Banyak penduduk dari Pujokusuman berkumpul untuk menonton. Pada sore itu, ada
hasil ujian yang baik dan juga hasil yang buruk. Seorang poeserta putra menggagal, ini
karena dia belum hafal dalam tarian itu. Dia hams coba lagi pada 6bulan berikutnya.
Masalahnya, menumt Bu Tiyah, peserta putra itu malas ikut latihan. Semua penari yang
berhasil lulus dalam ujiannya diberi sertifikat oleh yayasan.

Pamulangan Beksa Ngayogyakarta sangat dihargai oleh generasi tua. Sering kakek, nenek
dan orang tua bisa terlihat membawa anak-anaknya ke sana untuk menonton latihan
menari. Generasi tua sangat tertarik dalam membangkitkan hati generasi muda untuk ikut
tarian tradisional. Satu sore ada anak kecil, umumya 2tahun, yang melihat kakaknya ikut
latihan menari. Dia juga berdiri dan juga mau ikut. Bu Tiyah melihat dia dan merasa
senang sekali melihat anak yang mau ikut menari. Dia menolong anak kecil itu bergerak
dan menari sama kakaknya.

Latihan Umum - Pura Ubud

Jl Raya Ubud, Ubud, Bali

Setiap Minggu pagi dan Selasa sore ada latihan menari untuk anak-anak Ubud secara
umum. Latihan ini dilaksanakan seperti kegiatan di PBN, yaitu, dengan suasana ramah
dan senang. Tujuannya untuk membangkitkan hati anak-anak dalam tarian tradisional.
Latihan menari ini adalah kegiatan gratis.

Semua anak-anak yang ikut adalah gadis. Ini karena tarian yang dipelajari adalah tarian
perempuan. Umur anak-anak itu 3 sampai 16 tahun. Ada yang sudah belajar lama dan
mereka bersama gurunya, bisa menolong anak-anak lain. Sering gadis yang lebih tua
memberi pertunjukan untuk gadis kecil. Semua gadis yang ikut latihan umum di pura
senang sekali. Mereka senang menari dan pada saat istirahat bermain dan tertawa
bersama teman-teman. Kebanyakan gadis itu punya keinginan untuk ikut pertunjukan dan
berbusana kalau cukup pandai.
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Gum latihan itu adalah wanita yang dulu mahasiswa di STSI Denpasar. Sehingga dia
punya keprihatinan besar untuk mengembangkan tarian tradisional. Dia sangat suka
mengajar anak-anak. Sedang anak-anak menari, dia berjalan diantara muridnya dan
membenarkan geraknya. Pada saat saya menonton, anak-anak itu sedang belajar tarian
Pendetdantarian Legong.

Kebanyakan orangtua gadis itu duduk dan menonton anaknya menari. Mereka bangga
sekali bahwa anaknya senang ikut latihan menari. Beberapa orangtua sempat berceritera
tentang anaknya dan berapa lama mereka sudah ikut latihan. Orangtua sering menyebut
bahwa begitu penting untuk generasi muda belajar tarian tradisional.

Keraton Yogyakarta

Yogyakarta, Jawa

Sejak dulu, keraton selalu mempakan tempat penting untuk perkembangan kesenian
tradisional. Ini termasuk tarian. Di keraton Yogyakarta, saya berbicara sama banyak ibu
dan bapak tua yang berkerja di sana. Mereka senang menceritakan tentang peran keraton
dalam masyarakatJawa.

Keraton sejak dulu dan sampai sekarang mempakan lingkungan bagus untuk pelaksanaan
tarian tradisional. Kekayaan keraton berarti orang-orang di sana bisa mampu
mengeluarkan uang dan waktu untuk umsan tarian. Bahkan, di dalam keraton, orang-
orang diperkerjakan khusus unutuk menari, bermain gamelan dan sebagainya (Prijono
1982:78). Penari yang diperkerjakan di keraton bisa memberi perhatian kepada gerak tari
yang baik dan benar. Kebagusan tarian dalam keraton sangat terkenal dan penari yang
pernah menari di keraton sangat terkenal dan dihargai dalam masyarakat Jawa.

Sebenamya, ada beberapa tarian yang dimiliki oleh keraton Yogyakarta. Beberapa tarian
ini menggambarkan keaggungan raja. Tarian ini dipertunjukan pada saat upacara besar
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dan penting, seperti tari Lawung pada upacara pemikahan. Tari-tarian ini yang
dipertunjukan dalam upacara, selalu bagus, sempurna dan mewah. Ada beberapa Sultan
pada masa dulu yang begitu tertarik dalam hal tarian. Beberapa minta tarian khusus
diciptakan untuk mereka. Sri Sultan HB IX sangat terkenal dalam usahanya untuk
melestarikan tarian tradisional.

Lembaga Kesenian Keraton Yogyakarta diciptakan khusus di dalam keraton sebagai
pusat kesenian tradisional. Umsan dan lembaga itu termasuk golongan penari, golongan
pengrawit, golongan dalang, golongonan perpustakaan, golongan pakaian tari, golongan
kriyan, golongan pemucal, golongan pelaksanaan perkerja seni dan golongan tepas
kawedanan (Sumandiyo 1988:54). Penari keraton, membuat latihan tari dan pentas tari

dalam rangka pemeliharaan pengembangan seni tari.

Taman Budaya Arts Center

Jl Nusa Indah, Denpasar, Bali

Taman Budaya Arts Center dibangun pada tahun 1973 sebagai akademi dan tempat
pertunjukan kebudayaan Bali. Tempat ini penting untuk kelestarian kesenian tradisional.
Taman Budaya juga sebagai tempat wiasatawan. Dulu fasilitasnya bagus sekali tetapi
sekarang agak kurang. Gedung pusat mempunyai beberapa ruang untuk pameran lukisan,
gamelan, pakaian dan juga tempat untuk membeli oleh-oleh. Di lantai dua ada teater luas
dengan banyak kursi mewah. Itu dipakai untuk pertunjukan umum. Taman Budaya
adalah tempat populer untuk pertunjukan kesenian kalau ada tamu penting. Juga ada
gedung lain untuk pameran khusus. Ada perpustakaan juga untuk penelitian dan
sebagainya. Setiap malam, pada jam 18.00-19.00, ada pertunjukan tarian Kecak di kebun.
Itu untuk kegembiraan wisatawan.
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Museum Negeri Daerah Bali

Denpasar, Bali

Seperti Taman Budaya tersebut, Museum Negeri Daerah Bali juga adalah tempat yang
dibangun untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali. Itu tempat populer
untuk wisatawan dan sering disebut Museum Bali demi pengertian turis.

Ada beberapa gedung dengan bermacam-macam tenia. Sejarah Bali dipertunjukan sama
kesenian Bali, yaitu, keris, topeng, buasana, ikat, patung dan tarian. Pameran tentang
tarian mempunyai gedung khusus. Pameran itu menjelaskan arti dan cerita beberapa tari
Bali yang terkenal. Tarian yang termasuk pameran, seperti tari Barong, tari Baris, tari
Topeng dan tari Sang Hyang. Juga ada banyak patung, kostum, keris, hiasan dan photo
dari tarian ini yangbisa dilihat.

Kurikulum Sekolah

Baik di Bali maupun Jawa, tarian tradisional sering dimasukkan kurikulum sekolah. Ini
membuktikan kepentingan yang diberikan kepada tarian oleh masyarakat Jawa dan Bali.
Biasanya, itu disebut seni daerah. Dimasukkannya kesenian daerah dalam kurikulum
sekolah menunjukkan kesadaran pemerintah tentang kepentingan kelestarian kesenian
daerah seperti tarian tradisional.

Dua anak di kos saya di Yogyakarta, ikut kelas tarian tradisional di sekolah. Keduanya di
sekolah dasar. Kelas ini bisa dilihat didaftar di dalam laporan sekolahnya. Sekolahnya
termasuk sekolah demi elit, sehingga ada lebih banyak kemampuan untuk memasukkan
kelas seperti ini ke dalam kurrikulum sekolah. Tarian tradisional tidak diajar di semua
sekolah negeri. Ini tergantung pada sumber daya sekolah masing-masing.

Di Bali, tarian tradisional sering dimasukkan kurikulum sekolah. Wanita yang ada
disamping saya waktu naik bis Yogya-Bali, menceritakan tentang pengalamannya sendiri
waktu di sekolah. Dia orang Bali, namanya Wedi. Menumt Wedi, semua anak Bali hams
belajar tarian tradisional di sekolah. Pelajaran tarian mulai di SD dan terus sampai akhir
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SMA. Lebih bagus kalau mulai menari waktu masih kecil, karena badan anak-anak lebih
luwes dan lebih mudah untuk mengatasi gerak tari. Latihan diteruskan waktu di SMP dan
SMA. Wedi menceritakan bahwa kelas tarian waktu di SMP dan SMA agak lucu. Dalam
kelas itu, ada beberapa murid yang bam bersekolah di Bali karena mereka tidak
dibesarkan di Bali. Sehingga, murid itu kurang hafal dalam gerak tarian tradisional Bali.
Mereka belum pernah belajar itu dan geraknya kelihatan agak lucu.

Upacara Adat

Pura, Jl Kartini, Denpasar, Bali

Waktu saya sedang studi lapangan di Bali, saya beruntung menonton upacara adat di
sebuah pura kecil. Saya mendengar musik gamelan waktu saya jalan-jalan. Saya tertarik
dan melihat. Salah satu bapak tua yang duduk di dalam pura mengajak saya masuk dan
melihat kegiatan upacara. Upacara itu sesuai dengan "Bulan Purnama"

Semua orang di sana berpakaian tradisional. Laki-laki memakai sarong, kaos putih dan
hiasan kepala. Prempuan memakai sarong, kebayar dan tali pinggung. Ada kelompok
laki-laki yang bermain gamelan. Semua orang lain ikut upacara. Laki-laki mengucapkan
beberapa mantra kepada dewa-dewi dan perempuan membawa sajian.

Salah satu bagian upacara itu termasuk tarian tradisional. Ini membuktikan komentar
yang sering saya baca, yaitu, "tidak ada satupun upacara keagamaan yang selesai tanpa
ikut sertanya pertunjukan tari" (Bandem 1996:9). Dari pengamatan saya proses upacara
benar-benar berlangsung sebagai beikut: Sambil ada prosesi sekeliling halaman pura, 4
gadis mulai menari. Umumya 10-16 tahun. Mereka menari tari Pendet, sebuah tari Bali
yang ditarikan sebagai sesajian untuk dewa-dewi. Sesuai dengan suasana santai, gadis-
gadis itu tidak terlalu serius dan tertawa banyak. Ketertawaan itu mungkin juga karena
sedikit malu. Semua gadis itu, gadis sekolah bukan penari profesional.

Ibu-ibu yang menoton senang dan juga bergerak tangan dan kakinya secara tidak sadar.
Pasti mereka ingat waktu mereka menari Pendet. Salah satu ibu mendorong dan
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mendukung gadis-gadis itu untuk terns menari. Dia membantu dengan gerakan yang
benar. Dengan begitu banyak upacara dan kesempatan untuk menari, sedikit demi sedikit,
penari bisa menjadi lebih hafal dan bagus, untuk menjadi penari bagus dalam upacara.
Semua bapak dan ibu yang hadir di upacara itu, senang melihat generasi muda belajar
tarian tradisional dan adat-istiadat Bali.

Generasi Muda

Generasi muda mempakan kunci pertama dalam kelestarian dan penerusan tarian
tradisional. Kalau generasi muda tidak mengakui kesenian tradisional, itu bisa mempakan
ancaman kepada kebudayaan Jawa dan Bali (Mulder 1989:135). Walaupun masyarakat
Jawa dan Bali sedang berubah dan menjadi lebih modem, tarian tradisional masih
dilakukan dan ada banyak pemuda dan anak-anak yang suka ikut.

Dari percakapan sama teman-teman dan kuesioner di ISI dan UTKB, ada beberapa
motivasi kenapa pemuda suka ikut tarian tradisional. Tarian sebagai olahraga adalah
motivasi yang sering disampaikan. Latihan menari benar-benar jenis olahraga, harus kerja
keras. Ikut serta dalam kegiatan tarian mengolah dan membentuk tubuh, bikin badan
segar. Untuk kebanyak pemuda, tarian dilakukan sebagai hobi saja. Banyak pemuda
sudah membuat tarian tradisional sebagai hobi sejak anak kecil. Pemuda juga senang ikut
menari kalau ada banyak teman yang juga ikut. Kesenangan saja mempakan motivasi
untuk pemuda ikut menari. Beberapa pemuda, khususnya yang kuliah di tempat seperti
ISI, merasa ada kewajiban untuk generasi muda ikut menari. Mereka belajar tarian
tradisional karena mereka mau melestarikan itu. Dukungan dari ketua juga
memotivasikan mereka belajartariantradisional.

Generasi Tua

Bagi generasi tua tarian tradisional penting sekali. Mereka bisa melihat pengamh dan
dampak modemisasi pada tarian. Sering generasi tua bisa teriihat mendorong dan
mendukung generasi muda ikut menari. Nenek dan kakek sering membawa cucunya
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untuk menonton kegiatan tarian. Generasi tua punya tangung jawab untuk

membangkitkan hati generasi muda untuk melestarikan sekaligus mengembangkan tarian

tradisional.

Kepentingan Tarian Tradisional

Dalam perjalanan studi lapangan, dengan setiap orang yang saya wawanacarai tentang

tarian tradisional, saya selalu bertanya satu pertanyaan kunci. "Apakah tarian tradisional

masih penting?" Tidak pemah ada satupun orang yang menjawab tidak. Tarian tradisional

memang masih penting dalammasyarakat Jawa danBali.

Ada beberapa alasan yang diberikan, seperti: untuk menjaga kelestarian, kebudayaan,

generasi muda, turisme dan tarian sendiri disebut sebagai alasan pertama.

Kelestarian

"Tarian tradisional harus dilestarikan"

"Hams melestarikan untuk generasi muda"

"Untuk melestarikan kebudayaan Indonesia"

Kebudayaan

"Tarianadalah salahsatubagian dari identitas masyarakat setempat"

" Tariantradisional mempakan cermin budaya timur"

" Tarian tradisional merupakan salah satu budaya yang tidak boleh hilang"

"Untuk kekayaan bangsa"

Generasi Muda

"Sebagai inspirasi"

"Generasi penerus wajib melestarikan dan mengembangkan"

"Kita bisa pelajari mengenai sifat-sifat manusia dengan memperlajarinya kita bisa
mengendalikan diri dari sifat-sifat yang jelek supaya menjadi orang yang baik"
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Turisme

"Untuk menunjang pariwisata manca negara"
Tarian

"Inspirasi untuk mengembangkan tari-tarian"

"Tari-tarian kini (kontemporer) juga tidak lepas dari pengemabangan tarian
traditional"
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BAB IV

TARIAN TRADISIONAL DALAM ERA

MODERNISASI

43



Kebudayaan selalu berubah. Ini termasuk tarian. Tarian tradisional Bali dan Jawa sedang
mengalami banyak pembahan sebagai akibat modemisasi. Ada pengamh modemisasi
baik dan buruk yang dihadapi tarian tradisional. Tarian kreasi bam adalah istilah untuk
menyebut tarian bam yang tidak dianggap tarian tradisional. Kreasi baru memberi
kesempatan untuk tarian bam diciptakan. Dengan begitu banyak pembahan dalam era
modemisasi, masyarakat Bali dan Jawa sangat sadar tentang kepentingan kelestarian

tarian tradisional. Ada banyak upaya untuk memenuhi tujuan ini. Turisme adalah salah

satu hal yang mempunyai dampak paling besar pada tarian tradisional. Ada dampak baik

dan buruk. Keotentikan tarian adalah isu yang sering didebatkan mengenai tarian

tradisional. Ada beberapa argumen tentang apakah keotentikan penting atau tidak. Bab

ini akan diakhiri dengan beberapa cerita dari studi lapangan, untuk menggambarkan

beberapa pertunjukan tarian tradisional sekarang. Tarian tradisional dalam era

modemisasi menghadapi banyak tuntutan.

Modemisasi

Modemisasi sudah berpengaruh besar pada tarian tradisional. Banyak tarian ditinggalkan

sampai menjadi hilang. Itu sulit sekali untuk melestarikan tarian yang tidak dilakukan

lagi. Tarian bam diciptakan. Tarian lain berubah untuk memenuhi keperiuan pertunjukan.

Semua kejadian seperti ini mempengaruhi tarian tradisional. Dalam era modemisasi,

tarian tradisional hams bembah untuk "terns bertahan dan dapat memenuhi selera

masyarakat pada zamannya" (Dibia 1999:5).

Dengan modemisasi ada banyak jenis hiburan yang bam. Dulu tarian merupakan jenis

hiburan yang sangat populer, baik untuk penarinya maupun yang menonton. Sekarang

pemuda lebih suka ikut kegiatan hiburan yang lain, misalnya menonton film, main

playstation, ikut olahraga dan Iain-lain. Keinginan pemuda untuk ikut tarian tradisional

sudah agak berkurang. Hal ini dikarenakan adanya stereotip sedikit negatif mengenai

laki-laki yang ikut menari, misalnya, dianggap bersifat perempuan.

Walaupun ada banyak pengamh yang memgikan tarian tradisional, juga ada pengamh

yang menguntungkan. Ciptaan stereo dan sound system bikin keadaan lebih mudah untuk
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berlatih tarian. Penari bisa berlatih kapan saja mereka mau tanpa harus diiringi gamelan.
Dan juga mudah untuk belatih di rumah sendiri. Kaset dan CD bisa dibeli secara mudah
di toko musik. Kaset dan CD juga bisa melestarikan musik tari selama-lamanya Turisme
juga menguatkan tarian tradisional. Tuntutan turis untuk menyaksikan tarian tradisional
berarti tarian tradisional masih dilakukan dan dilatih.

Kreasi Baru

Tarian baru yang diciptakan disebut Kreasi Baru. Dengan banyak penari dan koreografer
baru, benar-benar ada tarian baru yang diciptakan dan harus ada istilah untuk meyebut
tarian itu. Kreasi Baru memberi koreografer kesempatan untuk menciptakan tarian baru.
Siapa tahu, kapan atau apakah tarian baru ini bisa disebut tarian tradisional.

Biasanya gerak dan musik tari kreasi baru lain dengan tarian tradisional. Geraknya lebih
cepat dan musik lebih keras. Kehalusan gerak kurang. Generasi muda suka ikut tarian
begini, seperti di Unit Tari Tradisional dan Kreasi Baru di UGM. Tari kreasi baru yang
poopuler di UTKB adalah Yapong dan Sajojo. Tarian dari luar negeri, seperti Tango,
Ballroom dan Latin, juga disebut dengan istilah kreasi baru.

Tari kreasi baru menceritakan cerita baru yang dulu tidak bisa termasuk dalam drama tari
klas,k. Ada banyak cerita historis seperti Gadjah Mada, Dipononegoro dan lai-lain yang
termasuk dalam tarian baru. Juga ada tarian yang menggambarkan perjuangan bangsa
Indonesia Kehidupan sehari-hari juga adalah tema lain untuk tarian baru.

Tari Tani adalah salah satu contoh tari kreasi baru di Jawa. Itu adalah cerita tentang
petan, waruta. Tari Tani menggambarkan geraknya menanam padi, menunggu padi dan
menghalan gangguan burung, menuai dan menumbuk padi sampai menjadi beras
(Sudarsono 1972:107). Itu ditarikan oleh penari perempuan.
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Kelestarian

Kelestarian tarian tradisional adalah isu yang sangat utama dalam era modemisasi. Kalau
tidak hati-hati, tarian tradisional Jawa dan Bali bisa punah atau hilang. Tanjung jawab
kelestarian tarian tradisional adalah tanjung jawab bersama antara. Pemerintah, museum,
sekolah, institut, keluarga dan generasi tua, segalanya punya peran penting dalam
kelestarian tarian tradisional.

Pemerintah mempunyai tanjung jawab besar dalam kelestarian tarian tradisional dan
sekarang banyak usaha dilakukan. Di kebanyakan pulau Bali dan Jawa tarian tradisional
sudah dimasukkan kurikulum sekolah. Pemerintah membangun institut dan sekolah
khusus menari seperti ISI, STSI dan SMKI. Museum dan taman budaya juga dibangun
dalam usaha kelesetarian. Pemerintah memberi bantuan modal, sarana dan prasarana
untuk kegiatan tari dan sering mengadakan festival kebudayaan, yang termasuk
pertunjukan tari. Pemerintah benar-benar sadar tentang kepentingan kelestarian tarian
tradisional.

Museum adalah tempat bagus untuk melestarikan tari Bali dan Jawa. Di sana pameran
dan pertunjukan tarian tradisional bisa dilaksanakan. Museum mempunyai fasilitas untuk
menyimpan sejarah tarian. Koleksi buasana, topeng dan hiasan juga bisa dikumpul dan
dipertunjukkan di sana. Dengan kunjungan turis dan masyarakat umum, museum bisa
membangkitkan ketertarikan dan pengetahuan dalam hal tarian tradisional.

Sekolah dan institut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan dan kelanjutan tarian
tradisional. Mereka mengajar tarian tradisional baik praktek maupun teori. Ada fasilitas
bagus untuk latihan menari dan juga untuk belajar, seperti perpustakaan. Sekolah dan
institut seperti ini, bisa membangkitkan hati muridnya dalam kepentingan melestarikan
dan melanjutkan tarian tradisional. Ini benar-benar terjadi di ISI. Waktu ditanya kenapa
tarian tradisional penting, hampir semua mahasiswa ISI menyebut kepentingan
kelestarian.
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Tangung jawab melestarikan tarian tradisional juga berada dalam masyrakat, temtama
keluarga dan generasi tua. Orang tua memperkenalkan tarian tradisional kepada generasi
muda. Ibu, bapak, nenek, kakek dan orang lain, mengantarkan anak-anak ke pertunjukan,
pameran dan latihan menari. Dukungan dan pelajaran dari keluarga dan generasi tua
penting untuk partisipasi generasi muda dalam tarian tradisional.

Turisme

Turisme adalah salah satu hal yang sudah mempunyai dampak besar pada tarian
tradisional. Ini sesungguhnya bisa dilihat di Bali. Pada tahun 1930an, pertunjukan
pertama tarian tradisional, dilakukan untuk turis di Bali (Bandem 1996:15). Sejak 1930an
ada banyak adopsi dan kreasi bam dalam tarian, oleh para seniman untuk hiburan kepada
turis. Karakteristik khas dibikin untuk memuaskan keinginan turis. Banyak tarian
dipersingkat waktu pementasannya.

Dalam pertunjukan turis, tidak mencerminkan tarian tradisional. Tarian ditarikan khusus
sebagai tari pertunjukan, walaupun, dulu tarian itu mungkin mempunyai arti agama atau
upacara. Pertunjukan turis tidak mengikuti kalender atau agama. Tarian itu disajikan
sesuai pesanan turis. Salah satu contoh tarian tradisional yang artinya hilang, adalah tari
Pendet di Bali. Secara adat, Pendet ditari sebagai sajian untuk menghormati dewa-dewi.
Sekarang, itu sering dilakukan untuk menyambut tamu penting (Prijono 1982:60).

Sering pertunjukan turis mengurangi ketrampilan penari dan kebagusan pertunjukan itu.
Ini karena orientasi bukan lagi kelestarian tetapi berorientasi pada uang. Kadang-kadang,
penari mencari uang saja dan mereka tidak peduli tentang kwalitas pertunjukannya. Nilai
kesenian tarian tradisional hilang. Uang bisa menyebabkan penari cepat bosan dalam
tarian. Kadang-kadang mereka tidak suka menari dan akhirnya menjadi bosan dengan
perkerjaan itu. Mereka tidak berusaha menyempournakan gerakan tariannya seperti
penari lain.
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Turisme tidak saja mempunyai pengamh buruk pada tarian tradisional, tetapi juga ada
pengamh baik. Turisme bisa menguatkan tarian tradisional. Generasi muda melihat
bahwa orang dari luar negeri, yang sering mengagumi mereka, suka tarian tradisional
Indonesia dan ini bisa memotivasi mereka ikut menari atau juga menonton. Uang yang
didapat dari pertunjukan turis bisa dipakai untuk membeli buasana yang lebih mewah,
untuk membangun fasilitas latihan dan sebagainya. Uang itu juga bisa dipakai untuk
membesarkan perayaan dan upacara adat. Bahkan, menumt Mulder (1989:137)
kelestarian tarian tradisional tergantung pada turisme.

Tarian traditional di Bali lebih dipengaruhi oleh turisme daripada tarian tradisional di
Jawa. Ini karena keramaian turisme di Bali. Di Bali pertunjukan tarian tradisional untuk
turis, diadopsi dan diubah untuk memuaskan keinginan turis. Namun, di Jawa, pertujukan
turis pertamanya untuk mementaskan ketrampilan penari, untuk mementaskan tarian
sebagai kesenian dan sebagai kebudayaan adat. Tari Bali lebih menarik untuk turis karena
kesemangatannya, yaitu, buasana, musik, gerak dan sebagainya. Walaupun, tarian
tradisional Jawa sangat tenang dan indah untuk ditonton, dengan musik yang begitu pelan
dan gerak yang agak simbolis penonton bisa jatuh tidur secara mudah.

Keotentikan

Apakah tarian tradisional kalau diubah, masih otentik atau tidak, adalah isu yang sering
didebatkan. Keotentikan tarian tradisional dianggap kurang, kalau tarian diubah atau
dipertunjukan untuk kegiatan yang lain daripada adatnya. Otentik mempunyai beberapa
definisi yang dasarnya sama, yaitu, otentik berarti: benar, asli atau memenuhi tujuannya.
Dengan definisi ini, ada argumen baik untuk keotentikan maupun ketidak-otentikan tarian
tradisional waktu diubah dan diadopsi.

Biasanya arti tarian tradisional waktu di pertunjukkan untuk turis hilang. Tarian ini
maknanya menjadi tarian pertunjukan saja. Tujuannya hanya untuk menyenangkan turis
yang menonton. Sehingga, dengan pembahan fokus ini, ada orang yang menganggap
tarian ini tidak otentik lagi karena kehilangan artinya. Akan tetapi, kalau tarian ini
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dipertunjukan dengan maksud untuk menyenangkan turis, itu memenuhi tujuannya dan
sesuai dengan definisi dulu, berarti otentik.

Secara asli, biasanya selalu ada pembahan dalam tarian tradisional, dan tarian itu masih
dianggap otentik. Sering ada adopsi dan pembahan sesuai dengan keperiuan. Misalnya,
kalau pentas pertunjukan terlalu kecil, tarian harus diadopsi untuk dipertunjukkan di
pentas itu. Koreografer sering bikin pembahan dalam tarian tradisional. Mereka tambah
gerak atau ganti gerak yang tidak bagus atau cocok. Penari sendiri bisa bikin pembahan
juga. Misalnya, kalau ada kesalahan dalam geraknya dan penari itu terns menari begitu,
gerak itu yang salah menjadi biasa. Sehingga, dengan begitu banyak pembahan dalam
tarian tradisional secara sehari-hari, pembahan lain tidak sesungguhnya berarti tarian ini
tidak otentik.

Apakah penting kalau tarian tradisional itu otentik atau tidak? Dalam pertunjukan turis,
keotentikan tidak penting. Turis, secara umum, tidak peduli kalau tarian yang mereka
tonton otentik atau tidak. Kebanyakan mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk tahu
apakah tarian yang mereka lihat otentik atau tidak. Akan tetapi, untuk tarian tradisional
dalam umsan agama dan upacara adat, keotentikan penting sekali. Tarian ini bisa bersifat
menyucikan, membersihkan, sebagai sajian dan Iain-lain, sehingga dengan fungsi ini
keotentikan tarian ini penting untuk memenuhi tujuannya.

Pertunjukan Tarian Tradisional Sekarang

Berikutnya adalah beberapa contoh tarian tradisional yang pemah saya tonton selama
Wfi foffiflWP- Pert""!"1™ ^an ini baik adalah pertunjukan bagi umum maupun turis.
Pemasukan contoh pertunjukan tarian tradisional ini, menggambarkan: pengamh baik dan
buruk modemisasi dan turisme, kesadaraan masyarakat mengenai kelestarian tarian
tradisional, kesukaan dan kepentingan tarian tradisional dan sebagainya.
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• Ramayana

Saya menonton pertunjukan Ramayana di Pentas Terbuka Prambanan. Untuk
kepentingan turisme itu disebut Ramayana Ballet. Pertunjukan Ramayana di Prambanan
sangat terkenal dan mungkin adalah pertunjukan yang paling bagus di seluruh Jawa.

Pertunjukan di Pentas Terbuka Prambanan diselenggarakan pada bulan Mei sampai bulan
Oktober, waktu musim kering. Pertunjukan yang paling bagus adalah waktu ada bulan
pumama. Ramayana di Prambanan dihadiri turis asing, turis dalam negeri dan masyarakat
umum.

Ada dua jenis pertunjukan Ramayana. Satu jenis pertunjukan menceritakan cerita
Ramayana secara keselumhan hanya pada satu malam saja. Tarian disingkatkan untuk
dipertunjukan dalam waktu dua jam. Pertunjukan Ramayana ini, hanya mementaskan
perisitiwa penting. Ini mulai dengan Sinta dan Rama di hutan, pencurian Sinta oleh
Rawana, peristiwa perang Rawana yang membawa Sinta melawan garuda Djataju, serta
perang antara Rama dan Rawana. Jenis kedua pertunjukan Ramayana di Prambanan,
diselenggarakan pada beberapa malam berurutan. Epos Ramayana dipertunjukan secara
keseluruhnya. Cerita itu ditari episode demi episode. Biasanya pertunjukan ini selama
empat malam berurutan.

Ramayana adalah tarian tradisional yang sering dipentaskan di Yogyakarta untuk turis.
Lain kali, saya juga menonton pertunjukan Ramayana di Dalem Pujokusuman. Ramayana
diselenggarakan di sana dua kali seminggu, yaitu, pada hari Senin dan Jumat.
Pertunjukan di Pujokusuman, tidak tari Ramayana saja, tetapi juga ada beberapa tari
klasik gaya Yogyakarta yang dipentaskan. Ramayana yang ditari hanya singkat sekali dan
hanya bagian kecil dari cerita Ramayana. Pada malam saya menonton pertunjukan
Ramayana di sana, tarian itu hanya ditonton oleh tiga.orang, walaupun ada fasilitas untuk
lima puluh penonton atau lebih. Ini karena tempat pertunjukan Pujokusuman di luar
daerah yang dikunjungi oleh turis. Sehingga itu tidak terkenal.
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Ramayana-Dalem Pujokusuman, Yogyakarta

(Rebecca Wells)
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• Kuda Lumping

Beberapa kali saya pemah menonton tarian Kuda Lumping dalam perjalanan studi
lapangan. Pertama kali saya menyaksi itu, saya berada di Malang. Di Taman Rekreasi
Senaputra Malang tarian Kuda Lumping dipertunjukan setiap hari Minggu. Banyak orang
Malang suka menonton. Pertunjukan itu sangat menarik. Kuda Lumping dalam
pertunjukan itu hanya ditari sebagai tarian pertunjukan. Penari benar-benar kemasukan
roh. Waktu kerawuhan, penari itu bergerak secara alami seperti binatang kuda. Mereka
bertengkar dengan penari lain dan sering membuat hal yang sangat tidak masuk akal.
Gerak penari itu benar-benar kasar dan kadang-kadang penonton menjadi takut. Satu kali,
ada penari yang begitu dalam keadaan kerawuhan dia berlari ke arah penonton dan mau
bertengkar. Semua penonton takut dan berlari. Satu laki-laki yang lain, yang juga sangat
dalam keadaan kerawuhan bergerak begitu keras bahwa kakinya dilukai. Dia menyadari
keadaan luka di kakinya telah dia dalam keadaan betul-betul sadar.

Sesudah pertunjukan itu, saya berbicara sama salah satu pembantu dukun. Tidak ada
kesempatan untuk berbicara sama dukun sendiri karena dia lagi sibuk dengan umsan
menyucikan penari dan barang-barang tari. Dia bercerita bahwa pada lain kali, kalau ada
lebih banyak waktu, penari bisa masuk kerawuhan yang bertingkat lebih tinggi.
Kemudian penari itu bisa membuat hal yang irasional seperti makan kaca dan api tanpa
dilukai. Kelompok penari Kuda Lumping itu agak terkenal di Malang dan sering diajak
mengadakan pertunjukan di upacara dan perayaan lain. Pembantu dukun berkata bahwa
penari kelompoknya benar ikut latihan menari. Penari itu juga suka ikut menari tarian
tradisional yang lain.

Saya pemah melihat tarian Kuda Lumping di Yogyakarta juga. Dekat kos teman saya di
Karang Asem Bam, sering ada kelompok yang berlatih Kuda Lumping. Pertama kali saya
melihat itu, saya mendengar musiknya dari jauh, dan bisa mengakui apa yang ditari. Saya
berhenti dan berbicara dengan seorang bapak yang duduk di pagar sambil menonton.
Banyak orang kampung dekat sana suka berkumpul dan menonton kegiatan latihan itu.
Bahkan dalam latihan, penari sering dimasuki roh. Bapak itu bercerita bahwa penari itu
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berlatih untuk membuat pertunjukan di upacara. Kelompok penari itu sering membuat

pertunjukan di upacara sunat, pernikahan dan sebagainya.

• Tari Klasik

Pertunjukan tari Klasik gaya Yogyakarta sering diselenggarakan di Keraton Yogyakarta

untuk disaksikan oleh turis. Biasanya setiap hari Kamis dan Minggu, tarian tradisional

dipentaskan. Itu tidak turis luar negeri saja yang menyaksi, tetapi juga turis dalam negeri

dan orang Yogya keselumhan. Tarian ditarikan sebagai tarian pertunjukan. Pentas menari

diselenggarakan di pendapa terbuka di halaman keraton. Tarian itu diiringi oleh orkes

gamelan dan penyanyi. Tujuan pertama pertunjukan ini adalah pementasan kebudayaan

Jawa, khususnya kebudayaan keraton Yogyakarta.

Penari-penari dari sekitar Yogya diajak memberi pertunjukan di Keraton. Tariannya

selalu tari Yogya, seperti Wayang Wong, tari Srimpi dan sebagainya. Penari dan tarian

yang ditari, sering diganti. Ini memberi kesempatan untuk banyak penari menari di

keraton. Bu Tiyah, guru menari saya, sama muridnya, kadang-kadang diajak memberi

pertunjukan tari.

Semua tarian yang dipentaskan masih agak asli dan otentik. Tari-tarian itu tidak

disingkatkan atau diubah untuk kepentingan turisme. Ini bisa menyebabkan turis kurang

tertarik dalam tarian yang dipentaskan. Waktu saya menonton pertunjukan tari tradisional

di keraton, turis sering menonton untuk sementara saja. Kehalusan dan perlahan tari

Klasik tidak menarik perhatian orang untuk lama menonton.

BALI

• Sang Hyang

Tari Sang Hyang diselenggarkan di Padang Tegal, Ubud, setiap hari Rabu, Sabtu dan

Minggu. Karcis masuk 20,000Rp. Pertamanya, ini adalah pertunjukan turis. Semua tarian

yang disajikan, ditarikan sebagai tari pertunjukan, sehingga arti atau nilainya asli hilang.

53



Dulu tari Sang Hyang ditarikan sebagai tari upacara untuk membersihkan desa dari

penyakit. Dalam pertunjukan turis begini, tari Sang Hyang tidak mempunyai arti atau

tujuan ini melainkan hanya sebagai pertunjukan saja.

Sesudah pertunjukan selesai, saya mendapat kesempatan untuk berbicara sama ketua

kelompokPadang Tegal, yang memperkenalkan diasendiri sebagai Bagus. Saya bertanya

tentang sifat-sifat pertunjukan itu dan kepentingan tari Sang Hyang dalam masyarakat

Bali.

Pada malam itu ada dua gadis yang berumur 9 tahun yang menari Sang Hyang Dedari.

Kedua gadis itu masih suci dan belum menstruasi, sesuai dengan peraturan tarian itu.

Juga ada satu laki-laki tuayang menari Sang Hyang Jaran. Bagus bercerita bahwa karena

laki-laki itu sudah tua dan tidak suci lagi, dia hams menyucikan diri dulu supaya bisa

dimasuki roh. Sebagai penyucian, laki-laki itu berpuasa sebelumnya, misalnya hanya

makan nasi untuk satu minggu. Dia juga meditasi dan bersembayang.

Menumt Bagus, semua penari Sang Hyang pada malam itu, benar-benar masuk

kerawuhan walaupun hanya pertunjukan turis. Kalau mereka tidak kerawuhan, penari itu

tidak bisa menari tarian itu. Percaya atau tidak! Bagus juga menjelaskan cara untuk

kerawuhan. Untuk ini ada upacara yang dilakukan di halaman pura. Banyak dupa dibakar

dan air suci dipakai untuk menyelamatkan penari. Ada banyak nyanyian, sembayang dan

medetasi yang dilakukan. Akhimya penari kerawuhan. Itu sulit untuk kerawuhan kalau

penari kurang suci atau kurang mau.

Rombongan Padang Tegal dibangun pada 1980an. Anggota kelompok termasuk penari

dan penyanyi Kecak. Emphasis kelompok itu masih terhadap kebudayaan adat dan tarian

tradisional. Bagus berkata bahwa kelompoknya bukan bisnis seperti banyak rombongan

lain yang hanya menari untuk mencari uang. Masih ada keprihatinan kepada kesenangan

penari dan penonton. Sebenamya, penarinya tidak dibayar setiap kali mereka membuat

pertunjukan. Semua uang hasil pertunjukan disimpan supaya bisa dipakai untuk upacara
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dan festival adat. Uang ini membesarkan dan memperbaiki upacara-upacara. Ini
menggambarkan salah satu dampak positif dari turisme. Uang dibagi kepada semua
anggota rombongan itu setiap kali ada perayaan besar, kira-kira enambulan sekali. Penari

dan penyanyi itu membuat perkerjaan lain pada hari-hari biasa. Kebanyakan dalam
bidang turisme. Juga ada yang berkerja di sawah, sebagai tukang, masih bersekolah dan
sebagainya.

Menumt Bagus, semua penari dan penyanyi rombongannya, senang untuk memberi
pertunjukan tarian tradisional untuk turis. Tetapi yang paling penting dan paling disukai
ialah tarian dalam upacara di pura dan upacara adat. Ini tujuannya yang paling utama.
Dalam pertunjukan turis, selalu bapak-bapak tua yang kelihatan paling serius dan senang.
Khususnya dalam Kecak. Bapak-bapak itu menyanyi sekeras mungkin dan bergoyang-
goyang. Laki-laki yang lebih muda kadang-kadang kelihat bosan dan tidak begitu
tertarik.

Tari Sang Hyang masih dipakai untuk umsan adat, kata Bagus, khususnya Sang Hyang
Dedari. Itu jarang dilakukan, hanya kadang-kadang pada bulan enam dan tujuh menurut
kalender Bali. Waktu ada cuaca buruk, sehingga ada banyak penyakit. Dalam upacara ini,
"Dedari" dibawa dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menyucikan dan
membersihkan. Khususnya di dalam pura, tetapi juga di halaman kampung. Penari itu
menjadi cape sekali karena kekuatan kerawuhan itu. Akhimya, mereka lemah sekali dan
pingsan.

• Legong

Troupe Bina Remaja membuat pertunjukan Legong di Pura Ubud setiap hari Sabtu, pada
jam 7.30 malam. Harga karcis masuk Rp20,000. Ini pertunjukan Legong yang paling
bagus di Ubud dan sangat terkenal. Bina Remaja menari beberapa tarian tradisional Bali
dalam pertunjukannya, tetapi Legong tarian yang paling utama. Semua tarian yang
dipentaskan sebagai tari pertunjukan.
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I Wayan Roja, ketua kelompok Bina Remaja, bertemu sama saya sesudah pertunjukan
dan mendiskusi pertunjukan Legong itu dan kelompok penarinya.

Dalam kelompok Bina Remaja ada 80 orang. 27 orang adalah penari, 17 puteri dan 10
putra. Penari sering ganti tarian yang mereka pertunjukkan supaya tidak bosan, ini juga
memajukan ketrampilan menarinya. Kelompok Bina Remaja adalah kelompok
professional. Semua penari pandai menari dan tahu banyak tarian tradisional Bali. Ada
beberapa penari yang belajar di STSI Denpasar. Semua penari dibayar untuk
pertunjukannya. Tujuan pertama Bina Remaja adalah tarian pertunjukan sebagai seni.
Banyak prihatian diberikan untuk kebenaran dan keindahan tariannya.

Pada malam pertunjukan itu yang saya menonton, seorang gadis menarikan tari Legong,
ia berusia 17 tahun. Wayan bercerita bahwa penari benar-benar hams masih suci untuk
menarikan tarian ini. Untuk pertunjukan itu, Legong yang ditarikan Legong Keraton,
tetapi itu dipersingkat untuk memenuhi tuntutan pertunjukan. Tarian tradisional lain yang
ditarikan seperti: Pendet, Topeng Keras, Kupu-kupu Tarum, Oleg Tambulilingan, Jauk
dan satu tarian kreasi bam Kebyar Duduk. Turis senang sekali menonton bermacam-
macam tarian yang tidak dipertunjukkan untuk terlalu lama. Pertunjukan bermacam-
macam tari Bali ini adalah kesempatan bagus untuk membesarkan pengetahuan turis
mengenai bermacam-macam tarian tradisonal Bali.

• Barong

Tari Barong ^pertunjukkan di Padang Tegal Kelod, Ubud, setiap hari Senin dan Kamis
pada jam 7 malam. Tarian ini dipertunjukan oleh Sekaa Gong Sandhi Swara. Karcis
masuk, seperti kebanyak pertunjukan di Ubud, Rp20,000. Pertunjukan ini benar-benar
pertunjukan turis. Tidak ada begitu banyak keprihatinan kepada kwalitas tariannya. Cerita
Barong dipersingkat dan tarian lain juga dipertunjukkan. Ada pertunjukan Barong lain di
Ubud yanglebihbagus.
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Kedua penari yang menarikan Barong, bagus sekali. Dengan kostumnya dan gaya menari,
itu sulit untuk ingat Barong itu hanya dua penari. Kelihatan seperti binatang benar dan
banyak penonton menjadi takut waktu Barong mendekatinya. Cerita "Sunda Upasunda"
yang ditarikan pada malam itu, berasal dari Mahabarata. Pengikut Barong, yaitu penari
dengan keris yang mencoba bunuh diri, waktu kerawuhan kelihatannya seperti tidak
kerawuhan benar. Kelihatannya seperti pura-pura saja. Ini benar-benar kemungkingan
dalam pertunjukan turis. Skenario waktu mereka hams mencoba bunuh diri dengan keris,
hanya singkat sekali. Usahanya untuk masuk keris dalam tubuhnya kelihatan tidak terlalu
keras. Waktu pendeta datang untuk membangunkan penari itu, dia hanya lempar air suci
secara serampangan. Penari-penari itu cepat terbangun. Semua kejadian ini memberi
kesan penari itu tidak kerawuhan. Akan tetapi, tidak ada satu orang di sana yang mau
mengakui bahwa penari itutidak kerawuhan benar.

Banyak pemain gamelan kelihatan agak bosan dalam bermain. Mereka kelihatan ke
mana-mana, berbicara sama teman-teman dan setemsnya. Mukanya mencerminkan
kebosanan mereka. Ini memberi kesan bahwa pemain gamelan ini kurang senang bermain
dalam pertunjukan turis. Benar-benar keikutsertaan dalam pertunjukan yang sama
beberapa kali seminggu bisa menjadi membosankan.

Pada malam pertunjukan Barong itu, tidak turis saja yang menonton. Ada banyak anak
Ubud yang menonton dari pinggir. Ada yang datang sendiri dan ada yang diantar
orangtuanya. Beberapa orangtua mengangkat anaknya supaya mereka bisa melihat lebih
jelas. Anak-anak kelihatan senang sekali untuk menonton sejenis tarian tradisional ini.
Mereka mengagumi karakter Barong dan Rangda. Waktu karakter Rangda dan Barong
menari dekat mereka, anak-anak takut sekali dan berlari. Tontonan pertunjukan tarian
begini, adalah perkenalan bagus untuk anak-anak mengenai tarian tradisional.
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Hasil studi lapangan saya menggambarkan kenyataan tarian tradisional dalam masyarakat

Bali dan Jawa sekarang masih sangat penting, tetapi dalam era modemisasi ini, tarian

tradisional menghadapi banyak masalah dan ancaman. Bab ini akan menyimpulkan

semua kesan dan saran yang muncul dari hasil studi lapangan saya.

Baik perbedaan maupun kesamaan bisa dilihat dalam tarian tradisional Jawa dan Bali.

Sikap masyarakat Jawa dan Bali mengenai tarian tradisional mencerminkan kepentingan

tarian tradisional dalam masyarakat masing-masingnya. Orang Bali dan Jawa masih

senang menonton pertunjukan tarian. Tarian tradisional masih sering dipertunjukan.

Generasi muda senang ikut kegiatan tarian, tetapi jumlahnya yang ikut sekarang agak

kurang. Karena tarian tradisional begitu penting, ada banyak usaha untuk melestarikan

itu. Usaha kelestarian bisa menghambat pengamh banyak yang mempengaruhi tarian

tradisional sekarang. Turisme adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi tarian

tradisional. Sekarang ada banyak pertunjukan tarian tradisional hasil turisme.

Ini semua kesan yang paling utama yang muncul dari studi lapangan saya.

Jawa dan Bali

Memang ada banyak perbedaan antara tarian tradisional Jawa dan Bali. Busana tari Bali

berwama-wami dan dihias dengan banyak emas, sedangkan buasana tari Jawa berwama

sempurna, seperti coklat, kuning, putih, hitam dan bim. Gerak tari Bali cepat dan

bersemangat, sedangkan gerak tari Jawa pelan dan halus. Tari Bali didasarkan dan sangat

dipengaruhi oleh agama, sedangkan di Jawa, tarian dan agama tidak berkaitkan. Kalau

ditanya apakah tarian tradisional Bali atau Jawa lebih sulit, orang Bali pasti menyebut tari

Bali lebih sulit karena geraknya, termasuk gerak mata, yang sangat kompleks dan cepat.

Sebaliknya, orang Jawa menyebut tari Jawa lebih sulit karena geraknya pelan dan halus.

Walaupun ada perbedaan bermacam-macam waktu membandingkan tarian tradisional

Bali dan Jawa, cara belajar dan sifat penarinya hampir sama. Ini kenyataan tarian di

mana-mana. Tarian tradisional Jawa dan Bali sama-sama dipengaruhi oleh modemisasi.
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Akan tetapi, tarian Bali lebih dipengaruhi oleh turisme daripada tari Jawa, ini karena
keramaian turisme di Bali.

Sikap Masyarakat Jawa dan Bali Mengenai Tarian Tradisional

Tarian tradisional memang masih dihargai oleh masyarakat Jawa dan Bali. Kepada setiap
orang saya bertemu selama studi lapangan, saya bertanya apakah tarian tradisional masih
penting. Tidak ada satupun orang yang menjawab tidak. Semua menyebut tarian
tradisional masih penting. Kebanyakan orang Jawa dan Bali yang saya temui, pemah
belajar tarian tradisional. Kebanyakan pemah belajar waktu masih kecil. Masyarakat
Jawa dan Bali sangat menghargai tarian tradisional dan sering menyebut kepentingan
kelesetarian itu, khususnya, orang yang pemah dididik dalam bidang tari. Masyarakat
Jawa dan Bali sangat bangga akan kebudayaannya. Tarian tradisional mempakan bagian
penting dalam kebudayaan itu. Bagi masyarakat Bali, tarian tradisional juga mempunyai
peran penting dalam umsan agama. Penari tarian tradisional sangat dihormati dalam
masyarakat Jawa dan Bali, dan penari bagus diingat selama-lamanya.

Suka Menonton

Orang Bali dan Jawa sangat suka menonton pertunjukan tarian tradisional apapun.
Menumt Bandem (1996:16), orang Bali tidak menonton pertunjukan turis. Akan tetapi,
dalam semua pengalaman saya, saya sering pemah melihat baik orang Bali maupun orang
Jawa mempertunjukkan kepada turis. Di pertunjukan Barong di Bali, benar-benar ada
banyak anak Bali yang hadir. Mereka berdiri dekat panggung dan menonton Barong
menari. Kalau didekati oleh Barong, semuanya takut dan berlari. Di pertunjukan Sang
Hyang Dedari, saya melihat banyak gadis kecil yang bersenyum luas. Mereka duduk di
dinding sebelah kiri panggung. Gadis-gadis kecil itu, hadir untuk melihat temannya yang
menari Sang Hyang. Mereka bangga sekali melihat temannya menari dalam pertunjukan.
Orang-orang sering akan berhenti di jalan kalau melihat tarian, seperti semua yang
berkumpul untuk menonton latihan Kuda Lumping di Karang Asem Baru, Yogyakarta.
Semua penduduk Pujokusuman di Yogyakarta, suka berkumpul di pendapa untuk melihat
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latihan menari dan pertunjukan Ramayana yang diselenggarakan di sana. Ketertarikannya
termasuk saya, waktu saya sedang belajar menari. Banyak orang tertarik melihat saya
berlajar menari. Masyarakat Jawa dan Bali benar-benar masih suka melihat tarian
tradisional.

Tempat Belajar

Disebut diatas, bahwa kebanyakan orang Jawa dan Bali yang saya temui, pernah belajar
tarian tradisional. Ini mencerminkan kepentingan tarian tradisional dalam masyarakat
Jawa dan Bali. Mudah sekali untuk ikut belajar tarian di Bali dan Jawa karena ada begitu
banyak fasilitas. Ada sekolah, institut, klub sosial, yayasan dan latihan umum yang
khusus untuk tarian. Banyak fasilitas tari dulu digambarkan dalam Bab HI. Institut Seni
Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan Sekolah Menengah Kesenian Indonesia
adalah tiga contoh sekolah dan institut di mana tarian tradisional bisa dilatih khususnya.
D. sini ada pelajaran baik praktek maupun teori. Tarian tradisional sekarang juga
termasuk kurikulum banyak sekolah dasar di Jawa dan Bali. Ada banyak yayasan dan
sekolah swasta untuk belajar tarian tradisional, seperti Pamulangan Beksa
Ngayogyakarta. Yayasan begini bisa melayani keperiuan tertentu pelajarnya. Klub sosial
seperti Unit Tari Tradisional dan Kreasi Baru di UOM adalah cara kasual untuk belajar
tarian. Tujuan utama klub sosial begini, adalah kesenangan saja. Tarian tradisional bisa
dipelajari secara non-formal dalam kehidupan sehari-hari. Upacara, seperti yang sering
dilakukan di Bali, adalah satu kesempat sehari-hari untuk orang menari dan berlatih
tarian tradisional. Jumlah cara dan fasilitas untuk belajar tarian tradisional yang luas,
mencerminkan kepentingan itu dalam masyarakat Jawa dan Bali.

Pelakasanaan

Tarian tradisional masih sering dipelajari, dilatih, dipertunjukkan dan ditonton oleh
masyarakat Jawa dan Bali. Itu dilakukan pada bermacam-macam jenis dan untuk
bermacam-macan peristiwa. Tarian tradisional ditarikan untuk upacara, festival, latihan
kompetisi, kesenangan, pertunjukan umum dan pertunjukan turis. Kadang-kadang tarian'
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tradisional, bahkan, disiarkan di televisi. Dalam era modemisasi ini, menarik sekali
bahwa tarian tradisional lebih sering dipertunjukan dan lebih kuat di kota daripada desa.
Ini seperti fenomena pada zaman dulu, waktu tarian tradisional kuat sekali di keraton
karena kekayaannya. Masyarakat kota yang lebih bisa mampu memberi keprihatinan dan
dana kepada tarian tradisional. Waktu saya ikut upacara pernikahan pembantu saya di
sebuah desa Jawa Tengah, itu keponakannya, anak yang dibesarkan di kota Semarang,
yang memberi pertunjukan tari.

Generasi Muda

Generasi muda penting sekali untuk masa depan tarian tradisional. Tanpa partisipasi
generasi muda, tarian tradisional pasti akan hilang. Waktu masih kecil, generasi muda
biasanya senang ikut tarian tradisional, tetapi waktu bertambah umur ketertarikan
generasi muda kurang, khususnya putra. Sekarang ada banyak masalah yang berkaitkan
dengan kekurangan putra dalam kegiatan tari. Sering peran laki-laki harus diganti oleh
puteri. Ada beberapa alasan kekurangan putra dalam tarian tradisional. Pertama adalah
hiburan baru. Ada bermacam-macam jenis hiburan baru, seperti playstation, televisi dan
olahraga, yang pemuda lebih suka ikut. Kedua, pemuda juga menjadi malu, mungkin
karena badannya tambah gemuk, tambah besar, kurang luwes dan sebagainya. Atau juga
bisa menjadi malu karena temannya. Sekarang kadang-kadang ada stereotip negatif
mengenai tarian tradisional. Sebaliknya, untuk pemuda yang suka ikut kegiatan tarian
tradisional, motivasinya tinggi. Mereka menyebut tarian sebagai jenis olahraga,
kesempatan untuk bertemu sama teman, sebagai hobi dan kesenangan, sebagai
motivasinya untuk ikut dalam tarian tradisional. Dukungan dari generasi tua juga adalah
kunci untuk partisipasi generasi muda dalam kegiatan tarian tradisional.

Kelestarian

Masyarakat Jawa dan Bali sangat sadar tentang kepentingan kelestarian tarian tradisional.
Itu merupakan isu, sejak awal sampai sekarang. Pemerintahbersama masyarakat berperan
aktif dalam upaya melestarikan. Banyak dana bantuan diberi kepada departemen
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pendidikan dan kebudayaan, khususnyakebudayaan untuk melestarikan tarian tradisional.
Institut tari, museum, taman budaya dan sekolah khusus tari dibangun dengan tujuan
melestarikannya. Tarian tradisional juga sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
Museum dan taman budaya bisa melestarikan tarian tradisional seperti koleksi buasana,
topeng, hiasan dan barang tari lain untuk membuat pameran. Mereka bisa menyimpan
sejarah tarian tradisional dan juga bikin pameran yang menjelaskan tari-tarian tradisional.
Peran sekolah dan institut tari dalam tarian tradisional ialah mengajar tari-tarian.
Pelaksanaan tarian adalah cara yang bagus untuk melestarikan itu. Sekolah dan institut ini
juga membangkitkan hati muridnya tentang kepentingan dan kepedulian terhadap tarian
tradisional. Keluarga dan generasi tua juga berpengaruh penting dalam melestarikan
tarian tradisional. Mereka juga bisa mengajar dan mendukung generasi muda ikut dalam
tarian tradisional.

Perubahan

Dalam era modemisasi ini, tarian tradisional sedang mengalami banyak perubahan. Akan
tetapi, kebanyakan perubahan ini diperlukan kalau tarian tradisional akan tetap ada. Ada
tarian tua yang ditinggalkan. Ada tarian yang disingkatkan, diadopsi, disempumakan dan
sebagainya. Juga ada tarian bam yang diciptakan. Tarian baru disebut dengan istilah
"Kreasi Bam". Tetapi itu juga menguatkan tari tradisional karena dasamya pada gerak
tarian tradisional. Tarian tradisional disukai dilatih dan dipertunjukan sebagai jenis
kesenian benar. Sekarang tarian tradisonal sering dilakukan sebagai tari pertunjukan saja,
khususnya di Jawa, sehingga nilai yang sesungguhnya hilang. Misalanya, kadang-kadang
tarian yang dulu dipertunjukan sebagai sajian untuk dewa-dewi, digunakan untuk
menerima tamu penting.

Turisme

Turisme menyebabkan banyak pembahan dalam tarian tradisional. Pengamh turisme
lebih besar di Bali daripada Jawa. Dalam pertunjukan tarian semua tarian ditarikan
sebagai tari pertunjukan, walaupun, dulu tarian itu mungkin tari upacara atau tari hiburan.

66



Tari-tarian diadopsi untuk memuaskan tuntutan turis. Tarian sering dipersingkat. Tidak

semua pengamh turisme buruk. Juga ada pengamh yang baik. Uang yang didapat dari

pertunjukan bisa dipakai untuk membesarkan perayaan dan upacara, yang termasuk tarian

tradisional juga. Tuntutan turis untuk melihat tarian, juga menguatkan tarian tradisional

untuk terns dilakukan dilakukan. Masyarakat Bali dan Jawa, khususnya generasi muda,

bisa melihat bahwa bukan orang Bali dan Jawa yang menghargai tarian tradisional

masing-masing, tetapi juga orang luar negeri. Di Bali, pertunjukan tarian tradisional

cenderung ditarikan sesuai dengan tuntutan turis, sebaliknya, di Jawa, pertunjukan tarian

tradisional dipentaskan sebagai pertunjukkan kesenian dan kebudayaan adat Jawa.

Ini menyimpulkan semua kesan dan saran saya mendapat sebagai hasil studi lapangan.

Dengan laporan ini bisa disimpulkan bahwa tarian tradisional memang masih penting

dalam masyarakat Jawa dan Bali. Itu masih relevan, masih dilakukan, masih dihargai dan

ada usaha untuk melestarikan itu selama-lamanya.
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