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Abstrak
Paper yang diberi tajuk “Galombang: Tari Tradisional Minangkabau Sebagai Potensi
Industri Pelancongan” merupakan sebahagian daripada Tesis Ph.D saya yang bertajuk:
“Tari Galombang di Era Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau: Kajian Kes
di Kota Padang. Tari Galombang merupakan tari tradisional Minangkabau yang selalu
dipersembahkan sebagai tarian penyambutan tetamu dalam pelbagai upacara adat
Minangkabau, seperti penobatan Penghulu (kepala suku), majelis perkahwinan, turun
mandi, dan alek nagari. Pada awalnya ditarikan oleh puluhan lelaki dengan bergaya
pencak silat yang disebut juga silek galombang. Sekarang tari galombang tampil dalam
bentuk yang kontradiktif iaitu dominan ditarikan oleh perempuan dengan pelbagai
kreativiti sehingga memunculkan satu koreografi baru, baik dari aspek penari, aspek
pergerakan, aspek pola lantai, aspek muzik, aspek props tari, dan kostum disertai solekan,
yang sangat berbeza daripada aslinya. Namun demikian, kreativiti tersebut masih tetap
menampilkan simbol-simbol estetik adat Minangkabau sehingga ianya masih tetap
langgeng sebagai warisan leluhur budaya Minangkabau. Perubahan tari Galombang dari
segi teks dan konteks merupakan impak daripada dunia pelancongan sejalan dengan teori
Maquet (1980) mengkategorikan 2 bentuk produksi seni iaitu art by destination dan art
by metamorfosis. Art by destination adalah tari galombang asli, dan art by metamorfosis
adalah tari galombang yang sudah berubah. Kajian ini akan membahas kedua konsep ini
dengan merujuk kepada kriteria yang dikemukakan oleh Soedarsono (1994) bahawa
produk seni yang sesuai dengan kondisi pelancongan adalah: bentuk mini, bentuk tiruan,
penuh variasi, tidak sakral, dan singkat masa pelaksanaannya. Bentuk seperti ini terdapat
pada tari Galombang yang berkembang di Kota Padang. Art by destination ditemui di
Koto Tangah Padang pada upacara penobatan Penghulu dan art by metamorfosis
ditemukan di pelbagai upacara penyambutan tetamu termasuk untuk pelancong. Hingga
sekarang keduanya kekal dalam masyarakat Minangkabau di kota Padang.
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Masyarakat Minangkabau adalah salah satu masyarakat etnis Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berada di Pulau Sumatera bahagian Barat, dalam sistem
pemerintahan disebut dengan Propinsi Sumatera Barat. Semenjak ratusan tahun bahkan
ribuan tahun masyarakat Minangkabau telah menumbuhkan, memelihara, dan
mengembangkan nilai-nilai budaya mereka dalam satu wilayah yang dikenal dengan alam
Minangkabau.
Istilah Minangkabau

mengandung pengertian kebudayaan di samping makna

geografis. Ada suku “bangsa Minangkabau’, ada kebudayaan Minangkabau tetapi tidak
ada bangsa Sumatera Barat, maupun kebudayaan Sumatera Barat (Mansoer, MD, 1970:
2). Oleh karena itu hingga sekarang orang Minangkabau juga menyebut keseniannya
dengan kesenian Minangkabau bukan kesenian Sumatera Barat.
Kesenian Minangkabau pada mulanya merupakan permainan rakyat yang bersifat
terbuka dari rakyat untuk rakyat, yang berpedoman kepada falsafah “alam takambang jadi
guru”. Falsafah yang “unique” ini bagi orang Minangkabau menjadikan suatu peristiwa
atau proses alam sebagai panutan dan pelajaran hidup, baik secara individu mahupun
berkumpulan. Manusia adalah subyek hukum yang memiliki fungsi dan peran yang
berbeda menurut kodrat dan dan harkat yang diberikan alam kepadanya. Oleh itu dalam
kehidupan mereka selalu menggunakan kata kiasan yang disebut dengan pepatah-petitih,
guna mentransformasikan kondisi alam dalam kehidupan sehari-hari.
Sifat terbuka pula menjadi milik suatu komunitas Minangkabau yang mudah
berubah. Pengertian berubah dalam konteks sosio budaya masyarakat Minangkabau dapat
diartikan sebagai berkembang, memperkaya, dan memperbanyak aspek-aspeknya. Dalam
pepatah Minangkabau berbunyi: Sakali aie gadang, sakali titian berubah (setiap air
besar, maka titian akan berubah letaknya). Jika ditanggapi pula secara positif, perubahan
sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik kerana perubahanperubahan kondisi seperti geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology
maupun kerana adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
Perubahan-perubahan kondisi geografis dan komposisi penduduk adalah
mengawali kemunculan kebudayaan baru bagi masyarakat Minangkabau di Kota Padang.
Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat yang terletak ditepi pantai pesisir, pada
awalnya hanya kota kecil dengan luas 33 Km2, yang terdiri dari 3 kecamatan: Padang
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Barat, Padang Selatan dan Padang Timur (Padang dalam angka 2006). Masyarakat
Padang mempunyai budaya modern yang berbeza dengan masyarakat Minangkabau
lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup Belanda di masa penjajahan di abad ke 18.
Pada masa itu Belanda mengangkat kaum elit tradisional yang sekarang dikenal dengan
bangsawan Padang (Mulyadi, 1994, Rusli Amran, 1981). Golongan angku-angku di Kota
Padang yang lebih dikenal bangsawan Padang bersifat heterogen, mengakibatkan tidak
terdapat kultur dominan di antara mereka. Dalam mengkonsumsi kesenian mereka lebih
mempergunakan unsur-unsur Barat, baik dalam hal muzik maupun tarian. Muzik mereka
menggunakan alat muzik buatan Eropa dengan tangga nada diatonis, ada unsur harmoni,
melodi, dan pola irama yang jelas.
Dalam hal tarian suatu ketika dulu para bangsawan Padang menarikan tari
pergaulan secara berpasangan lelaki dan perempuan, yang dikenal dengan tari
Minangkabau Gaya Melayu. Gaya sebegini terpengaruh oleh tari-tarian atau dansa orang
Belanda yang berfungsi sosial pergaulan atau ditarikan berpasangan dengan
mengutamakan fungsi rekreasional bagi penarinya sendiri. Sangat berbeza dengan
masyarakat yang tinggal di bahgian pedalaman di sekitar kota Padang, seperti Nagari
Pauh, Koto Tangah, Kuranji (yang dulunya masuk wilayah Padang Pariaman, namun
sekarang sudah menjadi kecamatan di kota Padang) yang masih mengekalkan nilai-nilai
budaya tradisional.
Undang-undang no: 5/1979 dan PP No: 17/1980 luas wilayah Kota Padang
menjadi 698,96 Km2, dengan 11 kecamatan. Sebahagian kecamatan yang bergabung
awalnya adalah termasuk kabupaten Padang Pariaman, yang masih kuat mempertahankan
nilai-nilai tradisi Minangkabau. Dengan terjadinya pengembangan kota, maka secara
otomatis masyarakat mengalami proses urbanisasi, yang melibatkan pula proses budaya
seperti akulturasi, difusi, dan asimilasi. Proses urbanisasi yang dialami masyarakat
perkotaan melibatkan peranan, gaya hidup, symbol, bentuk organisasi, artifak budaya
yang bercirikan kota yang serba berubah. Mereka dapat bersama-sama memahami
makna, nilai, dan perspektif perkotaan (Evers & Korff, 2002: 354)

Dalam kondisi

tersebut membawa masyarakat Minangkabau terutama di kota Padang mudah menerima
perubahan, percepatan, pro-aktif dan kreatif dalam menghadapi situasi dan kondisi.
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Lebih-lebih lagi jika respon terhadap kemajuan itu dapat meningkatkan taraf kehidupan
yang lebih baik.
Kurun waktu tahun 1960-1966 merupakan periode "batu loncatan" bagi pariwisata
Indonesia yaitu dengan diresmikannya Hotel Indonesia sebagai hotel pertama yang bertaraf
internasional pada bulan Agustus 1962 bersamaan dengan dibukanya Asian Games IV di
Jakarta (www.bappenas.go.id). Semenjak itu 27 propinsi antara lain Bali, Yogyakarta,
Bandung, Medan, Padang, Sulawesi dan propinsi lainnya, menyusul pula untuk
menggalakkan sektor yang bertujuan membina dan mengembangkan industri pariwisata
secara lebih efektif guna menunjang perekonomian Indonesia. Kementrian Pelancongan RI

pada tahun 1986, lebih menegaskan bahawa pelancongan di Indonesia ibarat tambang
emas yang harus digali, sehingga industri yang paling pesat berkembang ini menjadi
industri yang paling handal di Indonesia (Soedarsono, 1999: 16). Seiring itu Gubernur
Sumatera Barat juga mencanangkan bahwa Sumatera Barat akan menjadi gerbang kedua
pariwisata di Indonesia setelah Bali. Program pemerintah tersebut disokong oleh para
pengusaha Minangkabau yang sukses di Jakarta ikut terlibat membangun infrastruktur di
kampung halaman mereka. Dengan prinsip ”hidup banagari” Nasrul Chas seorang
perantau Minangkabau yang sukses di Jakarta ikut serta membangun kampung
halamannya di Payakumbuh, dengan merekonstruksi Rumah Gadang (rumah godang
dalam dialek Payakumbuh) dengan pelbagai aktiviti budaya seperti upacara ritual, majelis
perkawinan, turun mandi anak dan sebagainya.
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Gambar 1: Rumah Gadang di Sungai Baringin Payakumbuh Sumatera Barat
(Dokumentasi Nerosti, 1996).
Di hamparan sawah yang luas terbentang di area tanah seluas 3 hektar berdiri
dengan megah sebuah rumah gadang, yang di dalamnya terdapat bilik-bilik yang lengkap
dengan katil dan tilam tersusun rapi. Di tengah rumah terdapat pelaminan Minangkabau
untuk tempat duduk para tokoh dalam upacara adat. Rumah ini dilengkapi pula dengan
tempat bermain congkak serta tempat persembahan tari dan muzik. Sebelah tepi halaman
rumah terdapat tempat kerajinan, anyaman, gerai makanan tradisional, lesung dan kincir.
Di halaman rumah yang luas tersebut terdapat pula medan nan bapaneh iaitu tempat
mempersembahkan kesenian dan permainan rakyat seperti randai, sepak rago, main tali,
pacu itik, beruk memanjat kelapa yang pokoknya tumbuh di halaman rumah tersebut.
Dengan pelbagai aktiviti dan persekitaran rumah yang berkonsepkan alam semula
jadi, rumah gadang ini layak disebut dengan Minangkabau Cultural Centre. Objek
pelancongan yang mengambil idea dengan merekonstruksi budaya Minangkabau ini juga
dilakukan oleh oleh perantau-perantau Minangkabau lainnya seperti Bustanil Arifin yang
pada ketika itu menjadi Mentri Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat (Menkokestra)
membangun pula Pusat Dokumentasi Minangkabau di Padangpanjang.
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Gambar 2: Rumah Gadang, Pusat Dokumentasi Minangkabau di Padangpanjang, para
pelancong dari Malaysia bergambar dengan memakai pakaian adat Minangkabau.
Nasrul Chas juga mempunyai banyak syarikat antara lain di bidang perhotelan,
maka setiap pelancong yang menginap di hotel tersebut selalu di bawa ke rumah gadang
tersebut. Untuk itu rumah gadang menyediakan paket Daily Show, Regular Show dan
Complete Show. Daily show dikenakan bayaran $10.00, setiap hari pelancong dapat
melihat di area rumah gadang dan naik ke atas rumah. Regular show dikenakan bayaran
$60.00, setiap hari Sabtu dan Ahad pelancong akan disuguhkan persembahan dan
permainan. Sedangkan Complete Show merupakan paket yang paling lengkap, di mana
upacara adat dikemas dengan tari dan muzik. Adakalanya upacara perkahwinan dan ada
pula upacara turun mandi anak. Pada complete show ini tari galombang dipersembahkan
di awal upacara untuk menyambut penganten, yang diiringi oleh para pelancong yang
juga terlibat dalam upacara. Upacara yang melibatkan pelancong ini akan ditutup dengan
jamuan makan bajamba. Paket ini dikenakan bayaran $110.00.
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Gambar 3: Makan bajamba
Ketiga paket tersebut merujuk kepada konsep cultural tourisme yang
dikemukakan oleh Maquet dengan istilah art by destination iaitu kategori seni yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat tempatan, dan art by metamoforsis iaitu seni
yang telah berubah. Seiring dengan itu Soedarsono (1994) mengemukakan lima kategori
produk seni yang sesuai dengan kondisi pelancongan iaitu: bentuk mini, bentuk tiruan,
penuh variasi, tidak sakral, dan singkat masa pelaksanaannya.

Tari Galombang Dalam Upacara Adat Minangkabau
Tari galombang adalah salah satu tari tradisional Minangkabau yang hampir
dimiliki oleh setiap negeri. Tarian ini selalu ditampilkan pada upacara penyambutan
tetamu yang dihormati seperti Ketua adat atau Penghulu, Guru Silat, dan Penganten.
Dalam bentuk dua baris berbanjar ke belakang, tarian aslinya ditarikan oleh puluhan
lelaki, ada yang bentuknya menghadap kepada tetamu satu arah sahaja, dan ada pula yang
dua arah. Istilah dalam tari ini pun bermacam-macam pula, seperti bagalombang
(menarikan galombang), galombang duo baleh Tari yang ditarikan 12 orang), galombang
manyongsong (dalam bentuk satu arah) , dan galombang balawanan (dalam bentuk dua

7

arah dari pihak tuan rumah dan dari pihak tetamu). Di Kota Padang tari galombang dua
arah ini masih dikekalkan dalam penobatan Penghulu atau ketua adat di Koto Tangah.
Merujuk pada tajuk tarian ini di mana kata-kata galombang diambil daripada
alam iaitu air laut yang bergelombang. Pergerakan tarian yang berawal dari aktiviti silat
tersebut tercipta dari bentuk variasi gerak yang bentuknya seperti gelombang laut.
Kemudian dengan mempergunakan olahan ritma, ruang, dan tenaga, maka terbentuklah
pergerakan tari yang indah. Pergerakan yang terstruktur dengan indah dalam pelbagai
tempo dinamik itu, terkadang dilakukan secara perlahan mengalun lembut, terkadang
dalam tempo yang energik, cepat, kuat, dan tajam. Pergerakan seperti melukis garis di
udara dalam bentuk lurus, bersiku, melengkung dalam volume besar, sedang, dan kecil.
Dipadukan pula dengan aras tinggi, rendah, kuat, lemah, dan sebagainya.
Pergerakan silat yang digunakan sebagai asas tari galombang sangat terlihat pada
sikap kaki dan tangan, yang disebut dengan kudo-kudo, gelek, siku-siku, ambek, tapuak.
Sedangkan pergerakan kaki dikenal dengan langkah duo dan langkah tigo, dan langkah
ampek. Asas-asas pergerakan silat yang ditarikan oleh banyak penari lelaki dengan pola
lantai dua baris berbanjar ke belakang menghasilkan tarian yang indah. Keindahannya
jelas terlihat jika semua penari serempak bergerak tinggi kemudian merendah, sambil
maju dan mundur dengan perlahan, seperti gelombang air laut.
MID Jamal (1982:21) menjelaskan pula bahwa; tari Galombang suatu tari
tradisional yang berfungsi sebagai tari upacara yang di Minangkabau disebut tari adat.
Tari adat ini bertujuan untuk menyongsong tetamu yang dihormati. Galombang artinya
ombak yang bergulung-gulung menuju pantai. Kata kiasan galombang yang diberikan
untuk sebutan suatu tari tersebut berhubungan dengan peristiwa penyambutan tamu
dengan tarian tradisi Minangkabau, bahwa tamu-tamu yang datang disambut secara
bergelombang atau beruntun dan teratur sampai menuju ke tempat duduknya. Tetamu
dibawa dengan tarian Galombang sampai ke tempat duduknya, seumpama sebuah
sampan atau sekoci dibawa gelombang ke pantai dengan sukacitanya. Pepatah adat
mengatakan “samo naiek jo galombang, samo turun jo sipocong”. Maksudnya, tamutamu yang datang itu sederajat dengan orang-orang yang menanti. Kesamaaan derajat ini
dibuktikan bahwa di dalam kehidupan ibarat menempuh gelombang, ada naik turunnya.
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Naiknya seperti gelombang kelihatan indah, turunnya seperti sipocong, sipocong kiasan
daripada buih yang terlihat sesudah ombak menghempas di pantai hilang ditelan pasir.
Navis (1986) pernah pula menulis bahwa tari Galombang lebih merupakan tarian
upacara daripada permainan atau tontonan, yang dihidangkan pada upacara penobatan
Penghulu. Pamerannya terdiri dari puluhan laki-laki yang terbagi dua kumpulan, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang tuo yang memberikan aba-aba. Setiap kelompok
diiringi dengan bunyi-bunyian telempong dan puput batang tadi. Keduanya, merupakan
pasukan pengawal iaitu pengawal rombongan tamu utama dan lainnya pengawal tuan
rumah yang mengadakan jamuan. Rombongan tetamu, baik yang membawa marapulai
maupun penghulu, datang ketempat penjamuan dengan didahului penari Galombang yang
melangkah dengan langkah permain pencak yang disebut langkah empat. Setiap hendak
membuat langkah maju, mereka bertepuk dengan aba-aba pimpinannya yang berada di
depan, bagaikan dua pasukan pendekar silat yang hendak bertempur. Gerakan mereka
mengembang lepas dengan tangan yang terbuka serta jari yang melentik. Gerakan badan
merendah ketika melangkah kaki lebar-lebar, lalu meninggi dengan mengangkat sebelah
kaki hampir setinggi lutut seperti alunan gelombang. Alat bunyian talempong mengiringi
di belakang. Semua gerakan tidak menyesuaikan diri dengan irama bunyi-bunyian,
melainkan tergantung pada aba-aba yang membuat improvisasi berdasarkan rasa
keindahan. Kira-kira lima puluh meter dari tempat acara, tetamu dinanti oleh kumpulan
penari dari pihak tuan rumah. Dalam jarak kira-kira sepuluh meter ke hadapan, penari
tuan rumah membuat gerakan mundur. Sedangkan penari daripada pihak tetamu terus
maju. Bezanya dengan pencak, kedua kumpulan tidak melakukan gerakan menyerang
atau menangkis. Gerakan mereka terutama seperti gerakan pemain pencak dan situasi
intai-mengintai langkah lawan. Tepat pada pintu gerbang, janang yang menjadi pemimpin
upacara tampil ke tengah dengan langkah dan gerakan pencak seolah-olah melerai
perkelahian. Semua penari melakukan gerakan mundur sampai tamu utama yang
dikawalnya berada di depan mereka. Selesai itu peranan dipegang pemuka yang dituakan
oleh kedua belah pihak. Dan tarian gelombang pun selesai. Dalam upacara penobatan
penghulu tersebut dapat dijelaskan bahawa tari Galombang merupakan bahagian yang
penting dan sangat mempunyai fungsi dan peranan. Pendapat Navis (1984: 244) yang
mengkategorikan tari galombang ke dalam jenis tari upacara sangat tepat, kerana
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ditampilkan pada penobatan penghulu (kepala suku) dan majlis perkawinan yang
ditarikan oleh puluhan lelaki dalam bentuk dua arah atau berlawanan tetapi tidak terjadi
pertarungan.
Di Koto Tangah terdapat pula tari galombang yang sama dengan yang
dideskripsikan oleh Navis di atas, namun tari galombang di Koto Tangah hanya
diperuntukkan untuk penghulu sahaja. Fungsi tari Galombang dalam upacara adat
penobatan penghulu sebagai berikut:
1

Galombang hanya ditampilkan untuk penghulu pucuk sahaja iaitu penghulu yang
terpilih sebagai ketua dari segala penghulu di nagari tersebut. Jika galombang
ditarikan maka masyarakat akan mengetahui bahawa tamu yang datang adalah
Penghulu Pucuk. Maka dapat diambil kesimpulan bahawa tari Galombang
merupakan tari kebesaran Penghulu.

2

Galombang sebagai kehormatan, masyarakat Koto Tangah Padang yang sangat
menghormati

penghulunya,

tampa

pamrih

apa-apa

penari

meninggalkan

pekerjaannya demi menyambut penghulu dengan tarian galombang. Masyarakat
merasa jika tari galombang tidak ditampilkan ketika penghulu datang pada suatu
upacara adat, maka mereka akan mendapat bencana. Menari bagi penari galombang
adalah sebuah pengakuan untuk menghormati dan meningkatkan derajat seorang
pemghulu dan nagari mereka.
3

Galombang sebagai kekuatan nagari, dengan menggunakan pisau, dan kedua
kumpulan penari dari tempat yang sama. Dengan menampilkan pergerakan berupa
silat, maka merupakan kebanggaan bagi nagari tersebut bahwa mereka mempunyai
anak muda yang dapat membela kampung mereka. Bentuk pencak silat tidak lagi
dalam hakekat silat adanya ancang-ancang, kudo-kudo, langkah duo, langkah tigo
dengan kudo-kudo yang berkesan tangkas, tetapi hanya sebagai memperancak
"pencak" atau memperindah tari galombang di mana pada mula pencak silat
merupakan identity tarian galombang yang disebut dengan silek galombang.

4

Silek galombang mempunyai hakekat yang sakti iaitu: pertama untuk memagar tamu
yang dihormati agar tidak dimudarati oleh orang lain, kedua untuk mengalihkan
pikiran tamu jika ia berniat jahat (Bahar Tanjung: Wawancara 17-2-2007). Dengan
memperlihatkan bunga-bunga silat maka para tetamu akan tertipu, fikirannya yang
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jahat menjadi lenyap kerana menyaksikan pergerakan-pergerakan yang indah yang
dilakukan oleh para pesilat/penari.

Gambar 4: Tari galombang bergaya silat ditarikan oleh lelaki, sebagai tari Galombang
tradisional yang disebut juga silek galombang (Gambar: MID Jamal, 1982
dan Ediwar, 2010).
Pada setiap penampilan tari Galombang tradisional harus ada sirih lengkap yang
akan disuguhkan kepada tetamu. Tujuan sirih yang lengkap dengan pinang dan kapur
sirih, menurut adat menunjukkan basa-basi atau sopan santun kepada tetamu seperti para
ketua adat, pejabat pemerintah, atau tamu agung lainnya. Tari galombang tradisional ini
adalah terkategiroi pada art by destination, iaitu seni yang merupakan produk masyarakat
tempatan yang berfungsi bagi masyarakat tersebut.
Tari Galombang Kreasi dan Potensinya Industri Pelancongan
Tari galombang yang sering dipersembahkan bagi menyambut pelancong adalah
tari galombang kreasi. Pergerakannya jauh berbeza dengan galombang asli. Tarian
tersebut dominan ditarikan oleh perempuan. Pergerakannya tidak berkesan maskulin lagi
seperti pergerakan silat namun lebih disesuaikan untuk ditarikan oleh perempuan.
Persembahan tari galombang kreasi ini penarinya lebih didominasi oleh
perempuan. Meskipun ada beberapa penari lelaki sebagai pembuka dalam bentuk silat
tetapi hanya sebagai intro sahaja di awal tarian. Kadang kala penari laki-laki sebanyak 2
11

orang atau 4 orang sahaja yang berdiri paling hadapan mempragakan pergerakan silat
sebagai pembuka tarian, selepas itu pergerakan tarian dilakukan oleh perempuan hingga
tarian selesai. Perempuan menjadi icon yang sangat penting dalam persembahan tarian
galombang tersebut. Pengalaman penulis ketika memegang entertainment/kumpulan Tari
Jurusan sendratasik UNP (tahun 2000 - 2004). Jika orang meminta tari galombang untuk
suatu majlis selalu menanyakan: apakah penarinya cantik-cantik? Memuaskan konsumen
tari Galombang adalah pekerjaan yang harus dilakukan, supaya order selalu
berdatangan, motivasinya adalah uang. Menurut Damsar (2006:34) uang bukan sekedar
ekspresi simbolik dari aspek-aspek kehidupan, tetapi uang juga merupakan ekspresi
simbolik dari aspek kehidupan lainnya seperti sosial, budaya, politik dan agama.
Tari galombang kreasi yang didominasi oleh perempuan yang cantik-cantik dengan
pakaian-pakaian adat yang serba keemasan ini juga seringkali digunakan untuk
penyambutan pelancongan.

Gambar 5: Tari Galombang Kreasi di Kota Padang (Dokumentasi, Ainil Mardiah, 2010)
Dalam kehidupan masyarakat galombang sangat besar maknanya, apalagi dalam
upacara perkahwinan, galombang merupakan simbol kepada tingkatan sosial masyarakat.
Kehadiran tari galombang dalam suatu majelis perkahwinan akan lebih dinilai sebagai
harga diri dan gengsi sosial. Kemampuan masyarakat kota dalam meresap seni secara
artistik adalah yang berhubungan dengan teks seni, glamour, molek dan cantik untuk
ukuran penari. Disinilah peran koreografer dalam berkreasi sangat ditentukan oleh
permintaan seni persembahan. Semakin artistik karya seni tari yang ditampilkan maka
semakin laris dan muncul kreasi-kreasi yang berorientasi pada selera penikmat atau
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pemesan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri pelancongan, dimana
ketika terjadi kontak antara masyarakat tempatan dengan industri pelancongan maka
seniman akan mencipta seni persembahan yang terkategori kepada art acculturation.

Gambar 6: Tari Galombang penyambut pelancong di Pulau Sikuai (Dokumentasi,
Johanes Bakhir, 2010)
Di sebuah gedung bersiap penari galombang yang terdiri dari 5 kumpulan,
kumpulan pesilat 4 orang lelaki, kumpulan penari galombang 10 orang, 4 orang
kumpulan penari jamba, 4 orang penari piring, dan 3 orang penghantar sekapur sirih.
Kemudian tetamu sampai , bersamaan MC (pengacara) mengucapkan pantun yang
berbunyi:
Bungo cimpago jo bungo rampai (Bunga cempaka dan bunga rampai)
Hiyasan sanggua bidodari
(hiyasan sanggul bidadari)
Jauah bajalan kini lah sampai ( jauh berjalan kinilah sampai)
Bapak lah tibo ditampek kamii (bapak sudah sampai di tempat kami)
Dietong kilek jo piobang (dihitung kilat dan piobang (sejenis binatang),
Bundo kanduang alah malenggang (bunda kandung sudah melenggang),
Disonsong silek jo galombang (dijemput dengan tari galombang),
Tando rang Minang baralek gadang (tanda orang Minangkabau pesta besar)

13

Musik gendang dan tasa diiringi bunyi talempong dan tiupan sarunai bersamaan
dengan gerakan penari galombang. Empat orang penari laki-laki dengan barisan 2
berbaris ke belakang, serempak bergerak pencak yakni meneriakkan ap... sambil
bertepuk, melakukan gerak langkah satu, langkah duo, dan langkah tigo, sambil
melangkah ke depan, berputar, disertai gerak tangan menyiku dan menusuk, kemudian
melakukan beberapa variasi gerak silat seperti menyerang, menangkis, menyepak dan
menerjang, yang diakhiri dengan sambah hormat kepada kedua tetamu. Gerak yang
berkesan tangkas, gesit, dan tajam tersebut lebih mengutamakan keindahan gerak tarian
dari pada mengekspresi silat Minangkabau yang aslinya. Di belakang menyusul 10 orang
penari wanita, masih dalam pola lantai 2 berbanjar, dengan lembut merentang kedua
lengan ke samping dan perlahan-lahan bergerak ditempat dengan gerak tanang dan
simpie. Dengan serentak mereka bergerak maju dengan gerak anak main, lapieh jarami.
dan lenggang karaie. Di belakang penari itu menyusul pula 4 orang penari wanita yang
memegang dulang yang disebut jamba. Dengan lemah gemulai sambil tersenyum penari
tersebut terus menari ke depan hingga akhirnya mereka berada pada barisan paling depan
pas di depan penganten. Jamba digerakkan ke atas dan ke bawah, ke kiri ke kanan seperti
melukis setengah bulatan di udara. Di belakang penari jamba terlihat pula 4 orang penari
piring dengan pergerakan yang dinamik dan lincah, harmoni sekali dengan pergerakan
penari jamba dan barisan galombang yang bergerak lemah gemalai. Di barisan paling
belakang dengan perlahan-lahan terus berjalan tiga orang wanita memakai pakaian adat
yang lengkap,

salah satunya memegang carano berisikan sekapur sirih yang akan

disuguhkan kepada tetamu.
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Gambar 7: Tari Galombang Menyambut Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri
Perak Darul Ridzuan Tuanku Bainun pada Perasmian Muzium Pendidikan UPSI
Tarian yang telah dideskripsikan di atas adalah tari galombang kreasi yang
didominasi oleh penari wanita. Tarian seperti itu telah mentradisi pula berkembang di
tengah masyarakat terutama di kota Padang dan selalu digunakan untuk penyambutan
tamu. Tidak hanya untuk menyambut pelancong, namun juga dipersembahkan untuk
menyambut penganten pada majelis perkahwinan. Bagi acara tertentu di kalangan pejabat
pemerintah tari galombang selalu digunakan untuk menyambut camat hingga Presiden,
para pengusaha dan para wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat khususnya di
Kota Padang. Koreografinya sudah tertata secara profesional, sehingga dapat
memberikan sajian estetis kepada tamu dan merupakan kebanggaan pula bagi yang punya
acara jika dapat menjemput tari galombang untuk disajikan kepada tamunya. Semakin
bervariasi koreografi tari galombang yang ditarikan dalam sebuah pesta, semakin tinggi
pula kebanggaan atau “gengsi” seseorang atau semakin tinggi nilai penghormatan kepada
tetamu.
Pada awalnya gerak-gerak yang terdapat pada tari Galombang bersumber dari
pergerakan pencak silat iaitu kreasi dari pelbagai jenis silat Minangkabau. Pergerakan
tersebut terdiri dari langkah duo, langkah tigo, dan langkah ampek. Pergerakan silat
tersebut divariasikan dengan pergerakan tangan dan liukan badan (gelek) dan pelbagai
kreativiti sehingga menjadi sebuah tarian. Bentuk tari galombang tersebut terdapat di
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setiap kenegarian di Sumatera Barat dengan pelbagai versi, tergantung kepada jenis silat
apa yang terkenal di nagari itu.
Para penari yang cantik-cantik itu tampil dengan pakaian adat Minangkabau yang
penataan busananya hampir sama dengan pakaian penganten (anak daro) dengan sunting
dan baju penuh manik-manik. Koreografi tari galombang dari segi desain gerak, pola
lantai, musik, busana, dan tata rias pun memunculkan bentuk-bentuk yang bervariasi
pula. Tari Minangkabau yang didominasi oleh penari remaja berwajah cantik ini disebut
Sal Murgiyanto dengan istilah Tari Minang Molek (Nerosti: 2000). Tari galombang
Minang Molek yang ditarikan oleh banyak wanita dengan busana keemasan tersebut
sangat diminati oleh masyarakat kota. Dalam perkembangan seni persembahan, ia dapat
merefleksi ajaran-ajaran tentang tari yang telah didapati. Lewat refleksi ini diharapkan ia
dapat pula mencipta sesuatu yang baru, karena ada perubahan baik pandangan maupun
kedudukannya.

Gambar 8: Pembawa Carano berisikan sekapur sirih, pada persembahan galombang
Kesimpulan
(1) Tari galombang pada upacara penghulu sebagai simbol status sosial adat yang
kuat adalah art by destination .

(2) Berlakunya akulturasi sebagai impak daripada

berkembangnya industri pelancongan merupakan potensi yang menjayakan tari
galombang terus menerus berfungsi di tengah masyarakat Minangkabau yang juga sedang
berubah. (3) Tari Galombang sangat potensi dalam industri pelancongan, art by
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metamorfosis, yang mengalami perkembangan koreografi, merupakan faktor profesional
yang ditandai dengan kreativiti seorang koreografer yang dengan arif menyesuaikan
dengan perubahan dan kondisi. (4) Perubahan itu ditandai dengan perubahan ikon lelaki
menjadi ikon perempuan adalah suatu kemajuan yang sangat erat hubungannya dengan
intelektual, sosial budaya dan gaya hidup (status sosial) masyarakat Minangkabau di kota
Padang.
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