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PENGANTAR 

M
anikam Jajak menjadi agenda kedua 

Minangkabau Art Forum setelah tahun lalu 

mengusung tema Pulang ke Pangkal Jalan. 

Secara konsep, dua hal ini berhubungan, setelah usaha 

untuk memulangkan pikiran dan tubuh ke “pangkal jalan”, 

atau ke hulu tempat peradaban Minangkabau hadir, kali 

ini upaya untuk melakukan “tikaman” terhadap konsep 

kebudayaan yang sudah dihadirkan oleh para kreator 

pendahulu. “Tikaman” ini sebentuk penghormatan, 

ikhtiar untuk tetap meyakini pergerakan kebudayaan 

Minangkabau, serta upaya untuk menghadirkan kreasi 

baru.Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan yang 

terbuka dan dinamis. Kebudayaan yang menyediakan 

“mata air” sebagai sumber-sumber inspirasi dan ruang 

penciptaan baru untuk siapa saja yang mau dan mampu 

memperlakukannya secara kreatif. Bukan hanya itu. 

“TIKAMAN”, PENGHORMATAN, 

DAN IKHTIAR KEBUDAYAAN
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Kebudayaan Minangkabau juga sangat mungkin untuk 

memberikan warna-warna dan rasa berbeda, dari setiap 

orang yang menafsirkannya secara kreatif. Artinya, proses 

dinamika atau perkembangan yang terjadi, bukanlah 

sebuah imitasi kebudayan, ataupun pengulangan-

pengulangan kembali dari apa yang sudah ada 

sebelumnya, tetapi lebih merupakan kreasi baru, namun 

tetap menyiratkan identas keminangkabauannya. 

 Narasi di atas boleh jadi masih mungkin 

diperdebatkan. Namun banyak pendapat, mulai dari 

pengamat, peneliti dan pengakuan dari banyak orang, 

termasuk orang-orang non-Minang bersentuhan dengan 

keminangkabauan, secara umum berpendapat bahwa 

pada tataran kreatif kebudayaan Minangkabau mengalami 

proses keberlanjutan yang unik dan menarik. Proses 

ini antara lain terjadi di dalam kehidupan seni-budaya, 

sebagai hasil pergulatan anak- anak Minangkabau 

menghadapi tantangan zamannya, dan secara konsisten 

tetap mempertimbangkan tradisi budaya yang 

melahirkannya.

Kreatifitas karena sifatnya yang membutuhkan 

“kebebasan ekspresi”, dan setiap zaman yang dilintasi 

anak-anak Minangkabau selalu mengalami tantangan 

yang berbeda, serta membutuhkan jawaban yang lain 

pula. Oleh sebab itu, perkembangan yang terjadi, selain 

bukan imitasi budaya tetapi juga menawarkan keragaman 

yang kaya. Semua tanda-tanda ini terwujud dengan 

sangat jelas dalam dunia seni budaya dari semua cabang 

seni yang ada sekarang ini. Selain seni tradisi yang 

berbeda-beda sesuai dengan adagium adat Minangkabau, 

“adat salingka nagari, lain lubuak lain ikannyo”, capaian 

anak-anak Minangkabau dalam seni modern ataupun 
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kontemporer juga tidak kalah beragamnya. Semangat 

kreatifitas yang bersifat keberlanjutan, keragaman 

dalam dunia seni tradisi, modern dan kontemporer, serta 

berbagai cara pandang akan dijadikan sebagai sebuah 

peristiwa yang kita sebut Minangkabau Culture and 

Art Festival. “Manikam Jajak” adalah salah satu jalan 

untuk menggelitik memori kolektif kita bersama, bahwa 

capaian estetik anak-anak Minangkabau dalam bidang 

seeni pertunjukan, dari dulu hingga kini terus berjalin-

berkelindan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang 

memberkahi kita semua. Semoga agenda ini dapat 

berterima dan mendapat apresiasi yang baik dari 

khalayak ramai. Amiin! 

Prof. Fasli Jalal, Ph.D

Penasehat  

Minangkabau Art Forum
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M
inangkabau sebagai basis kultural telah 

memperkuat peta kebudayaan nasional. Khusus 

bidang seni pertunjukan, tarik-menarik antara 

lanskap alam kampung dan rantau, serta pencarian 

terus-menerus terhadap filosofi adat, selalu menjadi isu 

menarik dan menghasilkan semacam idiomatik khas 

bagi kreator kesenian. Agaknya, Minangkabau Art Forum 

lewat agenda Minangkabau Culture and Art Festival 

(MCAF) sedang berusaha untuk menghadirkan idomatik 

dari seniman dengan basis kultural Minangkabau ke 

khalayak luas di Ibukota. Selain itu, agenda ini seakan 

perwakilan dari manifestasi pemikiran masyarakat 

perantau Minang bahwa kebudayaan itu terus bergerak. 

Para penampil yang diundang oleh panitia agenda 

ini datang dari posisi geografis berbeda, tetap tetap 

menjunjung tinggi kebudayaan asal mereka—dengan itu 

SAMBUTAN
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mereka telah melanglangbuana ke berbagai penjuru dunia. 

Dalam agenda MCAF para seniman tersebut akan tampil 

memperlihatkan gairah bersama pada publik di Jakarta. 

Niat tulus penyelenggara agenda ini patut diapresiasi 

dengan baik, dengan sehormat-hormatnya, khususnya oleh 

mereka yang berasal dari basis kultural Minangkabau.

Riri Satria 

Penasehat Festival
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S
etiap periode dalam sejarah penciptaan seni di 

Indonesia tak pernah luput dari konstribusi seniman 

Minangkabau. Sastra Indonesia modern ditandai 

peridoenya dengan karya-karya dari pengarang Minang. 

Perkembangan seni rupa Indonesia tak bisa dilepaskan 

dari capaian para perupa Minangkabau. Begitu juga tari 

kontemporer Indonesia, tak mungkin untuk tidak menyebut 

para seniman tari dari Minangkabau. Sebagaimana juga 

teater dan musik, para seniman Minangkabau memberikan 

tawaran-tawaran yang tak mungkin diluputkan begitu saja.

Tapi, menyempitkan sumbangsih tokoh Minang 

hanya dalam arena kesenian juga tidak cukup. Seni 

hanya salah satu gelanggang. Masyarakat Minangkabau 

pun meninggalkan jejaknya di gelanggang lain, seperti 

politik, ekonomi, agama, pendidikan, dst. Dalam arena 

politik dan pendidikan, mungkin sudah terlalu sering kita 

PENGANTAR 
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mengulang nama-nama para pendiri bangsa. Apapun 

ideologi yang pernah bertarung di gelanggang politik kita, 

selalu ada orang Minangkabau yang menjadi salah satu 

tokoh sentralnya. Begitu juga dalam bidang agama, kita tak 

pernah lupa dengan berbagai warisan pemikiran, sikap, dan 

karya dari para ulama Minangkabau. Apalagi dalam bidang 

ekonomi, mulai dari ekonomi kelas bawah sampai kelas 

atas, orang-orang Minang telah lama menjejakkan kakinya. 

Meskipun begitu, suatu hal mendasar yang sering 

dilupakan orang Minang hari ini: Faktor etnis bukanlah 

satu-satunya yang menyebabkan orang-orang Minang 

tersebut menjadi tokoh di gelanggangnya. Sebagian 

kita hari ini cenderung mengetengahkan etnisitas untuk 

melihat capaian-capaian para pendahulu dan kemudian 

seakan-akan keminangkabauanlah yang menjadi sebab 

segala keberhasilan mereka itu. Pandangan Minangsentris 

seperti itulah yang menjadi faktor utama mengapa saat 

ini orang Minangkabau seakan tak tampak lagi di setiap 

gelanggang. Kalau pun ada, cenderung tidak merata di 

setiap gelanggang. 

Inilah pentingnya bagi kita hari ini untuk menelusuri 

kembali jejak para pendahulu itu. Tak hanya menelusuri, 

tetapi juga membuat tikaman pada jejak tersebut. Salah 

satu jejak yang masih bisa kita telusuri adalah bagaimana 

para pendahulu itu memposisikan Minangkabau sebagai 

kebudayaan yang mengakomodir  kebaruan. Sebab memang 

begitulah Minangkabau. Kita menjadi Minangkabau adalah 

dengan cara “tidak menjadi Minangkabau”. Maksudnya, 

kebudayaan kita memberikan tempat bagi masyarakatnya 

untuk menerima kebaruan dari kebudayaan lain, bahkan 

untuk menjadi “warga” dalam kebudayaan lain. Itulah 

sebabnya, kita percaya pada tuah merantau. Kita yakin 
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bahwa ada kebudayaan lain yang mesti kita masuki dan di 

saat yang sama melebur dengan kebudayaan asal-mula 

kita. Kita tahu, kebudayaan Minang selalu “mengijinkan” 

masyarakatnya untuk “menjunjung langit” kebudayaan 

lain selama ia “menginjak bumi” kebudayaan lain tersebut. 

Inilah yang dimaksud dengan “menjadi Minangkabau adalah 

dengan cara tidak menjadi Minangkabau”. Suatu hal yang 

paradoks memang. Tapi, paradoksitas seperti inilah yang 

selalu kita temukan dalam kebudayaan Minangkabau. 

Paradoksitas yang terus melahirkan dialektika. 

Minangkabau tanpa dialektika berarti mati. 

Manikam Jajak adalah suatu peryataan bahwa 

setiap yang berlalu pasti meninggalkan jejak, maka kita 

hari ini mesti memberi tikaman pada jejak itu: Sebagai 

pemberiantahu bahwa kita masih menemukan jejak para 

pendahulu dan oleh sebab itu kita tak akan tertinggal dari 

mereka. Artinya, di setiap capaian para pendahulu, kita tak 

hanya mengambil apa yang terbaik dari mereka, tetapi juga 

menciptakan sendiri apa yang terbaik bagi kita di zaman 

ini. Kita tak akan bisa bertahan kalau hanya mengandalkan 

warisan terbaik mereka sebagaimana kita tak akan bisa 

melangkah lebih maju kalau meluputkan apa yang terbaik 

dari mereka. Hubungan kita dengan para pendahulu bukan 

lagi dalam hubungan tinggal-habis, tapi hubungan tikam-

jejak. 

Aidil Usman

Ketua Pelaksana MCAF
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PERTUNJUKAN ●
 

9–13 OKT/ 19:30  

 

HARI 1/SENIN, 9 OKT 

● PEMBUKAAN 

● ARMEN SUWANDI (MUSIK) 

● ERY MEFRI (TARI) 

HARI 2/ SELASA, 10 OKT 

● ALFIYANTO (TARI) 

● TAUFIK ADAM (MUSIK) 

● HARTATI (TARI) 

HARI 3 /RABU, 11 OKT 

● CILAY (TARI) 

● SYAHRIL ALEK (TARI) 

● S. METRON MASDION (TEATER) 

HARI 4/KAMIS, 12 OKT

● WENDY H.S (TEATER)

● ANUSIRWAN (MUSIK)

● BENNY KRISNAWARDI (TARI) 

HARI 5 /JUMAT, 13 OKT

● ALI SUKRI (TARI)

● YASER ARAFAT (MUSIK)

● JEFRIANDI USMAN (TARI)

DISKUSI ●
 

13 OKT/ 15:00 WIB   

MINANGKABAU 
MENGHADAPI 
REVOLUSI

PEMBICARA  

● AFRIZAL MALNA

● S. METRON MASDISON

● DAMHURI MUHAMMAD

● HERU JONI PUTRA

● ESHA TEGAR PUTRA (MODERATOR) 

PAMERAN ●
 

9–13 OKT / 15:00

● FORMMISI-YK
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Pituahmu takkan hilang walau engkau telah menghilang. 

Aku tahu kau berat meninggalkanku. Air matamu mengalir 

disaat aku berbisik: “Mak, pergilah, aku telah ikhlas.” 

VOKAL: NABILA • CELLO: ARINI KUMARA • AKORDEON: BUTONG •  

BASS:  EKA • SALUANG: ARMEN • PENARI: BU ELLI LUTHAN, ACHUNK

Armen Suwandi

MAK

HARI 1/SENIN, 9 OKT
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ARMEN SUWANDI lahir di Padang, 17 November 1967. Ia tamatan 

ASKI Padang panjang. Penata musik berbagai iven festival tari di tanah 

air dan luar negeri. Banyak melahirkan karya-karya musik tari dan 

telah dipentaskan oleh banyak komunitas di tanah air. Aktif dalam 

banyak pembinaan tentang persoalan musik tari di berbagai daerah di 

Indonesia. Berbagai musik untuk kebutuhan massal MTQ, pekan olah 

raga nasional, dan hal-hal yang bersifat national. Selama lima tahun 

berkolaborasi dengan para musisi dan Penyanyi opera kontemporer 

di Amerika. Instruktur musik di beberapa komunitas di Jakarta. Aktif 

dalam banyak kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan 

Sering menjadi penata musik terbaik di berbagai event festival tari di 

parade TMII. Menekuni musik etnik, strategi komposisi musik tari, dan 

komposisi musik.
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Karatau madang di hulu…Babuah babungo balun 

Marantau bujang dahulu…Di rumah paguno balun

Merantau merupakan kehidupan yang mentradisi secara 

turun-temurun bagi masyarakat Minangkabau. Kematangan 

seorang laki-laki dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, 

membuat merantau menjadi sebuah perjalanan alami. 

Warung nasi Padang yang berkembang luas di seluruh 

pelosok rantau disamping ekonomi juga merupakan 

perjalanan budaya dalam menyelami untuk beradaptasi.  

Di mana bumi dipijak, Di situ langit di junjung.

KOREOGRAFER: ERY MEFRI • PENARI: ANGGA MEFRI, RIO MEFRI, INTAN MEFRI, RIRIN 

MEFRI, GITRA MIRANDA DAN IQBAL, MAULANA AKMAL • PENATA CAHAYA: RICCO ‘OCIR’

• PRODUKSI: NAN JOMBANG DANCE COMPANY

Ery Mefri  
(Nan Jombang Dance Company)

RANTAU BERBISIK

HARI 1/SENIN, 9 OKT
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ERY MEFRI Lahir di Saniangbaka, Solok Sumatera Barat 23 Juni 

1958. Koreografi pertama Saya lahir pada tahun 1983 berjudul “NAN 

JOMBANG” dan sekaligus menjadi nama group yang Saya dirikan dan 

Saya pimpin sampai sekarang. Prosesnya saya rasa waktu itu dipicu 

oleh keinginan untuk mengekspresikan diri dengan meyakini potensi 

dalam diri serta potensi budaya dan tradisi Minangkabau yang Saya 

yakini sangat kaya ide. Gagasannya sederhana saja, waktu itu mungkin 

sebatas keinginan menciptakan nuansa koreografi baru, yang tetap 

berpijak dan berakar pada karagternya tradisi (ruh/spirit) bukan bentuk 

fisiknya saja, melainkan sebuah misi dari pemikiran dan kecerdasan 

seorang koreografer. 

Nan Jombang Dance Company pernah melakukan pertunjukan 

di Brisbane Powerhouse Australia dengan tari “Ratok Piring” dan 

“Sarikaik” (2 – 11 Agustus 2007); Mengikuti Pesta Raya di Esplanade 

Teater – Singapura, dengan karya “Marantau” dan “Rantau Berbisik” 

(8-18 Oktober 2009); Pentas visit 10 presenters/Producers dari USA 

di Indonesia di  TIM Jakarta by  “Sarikaik” (2010); Mengikuti “Tokyo 

Perfoming Arts Market” by “Rantau Berbisik” di Metropolitan Arts 

Space Building Tokyo -  Jepang (1-5 Maret 2010); Mengikuti “Asean 

Perfoming Arts 2010” di Clark Pampanga-Philipine by “Rantau 

Berbisik” (2010); Mengikuti “ChangMu International Dance Festival” by 

“Sarikaik” di Korea (2010);  Mengikuti “Festival Theater Der Welt” di 

Essen – Jerman by “SangHawa” dan “Sarikaik’ (2010); Tour Australia: 

“Darwin Festival” di Darwin , “Brisbane Festival” di Brisbane, Cairns 

Festival di Cairns dan “Adelaide Oz Asia Festival” di Adelaide , by 

“SangHawa” dan “Rantau Berbisik”  (22 Agustus – 30 September 

2010); Mengikuti  Festival “Asia Pacific” at Haus Der Kulturen Der Welt 

di  Berlin - Jerman by “Rantau Berbisik” (4 –11 September 2011);  

Premiere of “Tarian Malam” Brisbane Powerhouse (9—11 Agustus 

2012), “Darwin festival” by “Tarian Malam” (23-25 Agustus 2012); Tour 

Amerika bersama Center Stage Department Of State USA , dengan 

karya “Rantau Berbisik” di beberapa tempat di Amerika Serikat (17 

September—16 Oktober 2012), dst. Ery Mefri seringkali memberikan 

workshop koreografi di beberapa daerah di Indonesia dan di beberapa 

negara. Ia menggagas festival internasional KABA FESTIVAL dan NAN 

JOMBANG TANGGAL 3 di Padang, Sumatera Barat.
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KAMPUNGKU sudah tidak lagi seperti yang kuharapkan. 

Sawah dan ladang tinggal setelapak tangan di antara 

bangunan megah yang tumbuh seperti jamur. Ayah dan 

ibuku pun tidak lagi dapat bertani. Tubuhku terjepit dan 

terhimpit di antara bangunan mewah yang bermunculan 

di tanah moyangku. Siapa mereka? Pedulikah mereka 

terhadap kami masyarakat yang tersingkirkan? Desaku 

berubah jadi kota, termasuk mental dan etika mereka yang 

datang menempati tanah moyangku. Apakah aku harus 

Melawan Arus? Inilah senandung tubuhku.

KOREOGRAFER: ALFIYANTO WAJIWA • PENARI: HABI MUNAZAR WAJIWA

Alfiyanto

MELAWAN ARUS:  
“SENANDUNG TUBUH”

HARI 2/SELASA, 10 OKT
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ALFIYANTO kelahiran Bukittinggi, 1 Mai 1968.  Sejak tahun 2005 hijrah 

ke Bandung dan menjadi Dosen di Prodi Tari Institut Seni Budaya 

Indonesia Bandung. Falsafah Minangkabau menjadi pijakan bagi 

Alfiyanto dalam pengembaraan hidup: dima bumi dipijak disinan langik 

dijunjuang. Sehingga tanpa disadari terbentuklah tubuh dan kreativitas 

dalam landskap tubuh Minang dalam ruang budaya Sunda. 

Alfiyanto mrupakan Pendiri dan Art Director WaJiWa Bandung 

Dance Theater, Director Yayasan Rumah Kreatif WaJiWa Bandung, 

penggagas program rutin pertunjukan 3 bulanan; Triwulan Purnama 

di Public Stage Rumah Kreatif Wajiwa, penggagas Bandung 

Dance Film Festival. Bersama Yayasan Rumah Kreatif Wajiwa 

Alfiyanto melakukan Inkubasi Seni dengan konsep partisipatori, 

pemberdayaan masyarakat di lingkungan Rumah Wajiwa dalam 

aktifitas dan kreatifitas seni dengan program-program pendamping 

tari lainnya. Alfiyanto dan Rumah Wajiwa selalu bergerak bersama 

masyarakat dalam menumbuh kembangkan kesenian, yang diawali 

dari lingkungannya sendiri. Alfianto kerap mengikuti iven tari tradisi, 

kontemporer, maupun dance film. 
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Hidup dan mati bersenyawa dalam mimpi. Mimpi 

mempertemukan yang hidup dan yang mati dalam ruang 

tanpa ruang dan waktu tanpa waktu. Mimpi adalah 

arloji mistik yang menghubungkan lorong masa kini dan 

masa lalu. Mimpi adalah representasi Dunia Imajinal 

yang menyatukan segala hal yang saling bertentangan 

(coïncidentia oppositorum). Dunia Imajinal adalah 

“dunia antara” yang mempertemukan alam duniawi dan 

samawi, mempertautkan realitas fisik dan metafisik, 

menghubungkan wujud material dan spiritual. Dunia 

Imajinal adalah tenunan mistik antara Yang Imanen dan 

Yang Transenden. Dunia Imajinal adalah lokus epifani 

citra-citra arketip dan situs teofani jejak-jejak Ilahi. Dunia 

Imajinal hanya dapat diakses oleh imajinasi aktif yang 

mampu memahami keragaman dalam kesatuan dan 

kesatuan dalam keragaman. 

Taufik Adam

MUNDUS IMAGINALIS

HARI 2/SELASA, 10 OKT
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TAUFIK ADAM pernah berkuliah di Jurusan Musik STSI Padangpanjang. 

Karya-karyanya Pharmakon, Pass, Beyond the Sacred, Lonely, 

Terdampar, The Only Way, Misterium Cosmograpicum                    

Pengalaman Berkesenian Taufik di antaranya: Tour Kebudayaan 

Orkestra ASKI Padang Panjang, Kuala Lumpur, Malaysia (1999), DUNYA 

Music Festival, bersama Cilay Dance Theatre, Rotterdam, Belanda 

(2000), New Expo 2000 Hannover Germany, bersama Cilay Dance 

Theatre, Jerman (2000), Penata Musik Terbaik dalam Festival Teater 

se-DKI Jakarta (2001), Kuala Lumpur Percussion Music Festival, 

Malaysia (2001), Festival Kesenian Yogyakarta, bersama Tim Kesenian 

Taman Mini Indonesia Indah, Yogyakarta (2001), Diaspora Musik 

Village, bersama Cilay Ensamble, London (2002), Bulgarian Dance and 

Music Festival, bersama Cilay Ensamble, Bulgaria (2002), Komposer 

dan Music Director dalam acara Perayaan Hari Kemerdekaan Brunei 

Darussalam Ke-19, Brunei Darussalam (2003), Kolaborasi bersama 

musisi Malaysia dan Singapore dalam acara Rock Opera, Esplanade, 

Singapore (2003), Hongarian Music Festival, bersama Larva Music 

Ensemble, Hungaria (2006), Opening Ceremony Asian Beach Games, 

bersama Boy G. Sakti, Bali (2008),  Kolaborasi bersama komposer-

komposer dunia dalam acara Armenian World and Techno Music 

Festival, Armenia (2009), Indonesian Art Culture Festival, Moskow, Tver, 

St. Petersburg, Rusia (2010), Indonesian Night, Los Angeles, Amerika 

(2010), Kolaborasi bersama Maya Hasan dalam acara Festival Musik 

Kontemporer, Berlin (2012), World Travel Market, London, England 

(2014),  Music Director dalam Showcase “Encik Mimpi”, Hard Rock Café, 

Kuala Lumpur (2014), dst.
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Semua bentuk seni di Minangkabau disebut “pamenan” 

(permainan). Silat pun yang dikatakan sebagai basik tari 

Minang disebut permainan, artinya tidak ada yang baku. 

Semua dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebutuhan. 

Lalu roh dan spirit akan menjadi identitas yang dapat 

dibaca.  Wajah Minang sesungguhnya, perantauan 

kreativitas, perantauan imaginasi. 

KOREOGRAFER: HARTATI • PENARI: DILIANI, FERRY LESAR, DENSIEL LEBANG,  

IRFAN SETIAWAN, ANGGA, ABBU • KOMPOSER: TAUFIK ADAM • 

DRAMATURG: RENEE SARI WULAN • LIGHTING: FIRSTY SOE

Hartati

WAJAH #2

HARI 2/SELASA, 10 OKT
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HARTATI lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 1966. Ia tumbuh di 

sebuah desa kecil di Muaralabuh, Solok Selatan, Sumatera Barat. 

Lulusan Jurusan Tari SMKI Padang dan tahun 1986 melanjutkan 

studi ke Jurusan Tari IKJ. Dua puluh tahun bersama Gumarang Sakti 

Dance Comapany, pimpinan alm. Gusmiati Suid. Ia menjadi  anggota 

Dewan Kesenian Jakarta (Komite Tari) Priode 2013-2015,  Ketua 

Komite Tari DKJ priode 2015 – 2018. Sekarang sedang menyelesaikan 

S2 Penciptaan di Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Sering bekerjasama 

dengan perguruan tinggi seni atau komunitas-komunitas tari untuk 

memberikan materi seminar dan workshop koreografi. Bekerjasa 

dengan kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian 

Pariwisata dalam beberapa programnya. 

Beberapa karya koreografi Hartati di antaranya:  SUAP di GKJ 

(Gumarang Sakti, 1997), SAYAP YANG PATAH di GKJ (2001), Hibah 

seni Kelola, MEMBACA MEJA di GKJ; Salah satu Koreografer Grand 

Opening Esplanade Singapore, Theatre On The Bay (2002), Arts Summit 

Indonesia ke 4 RITUS DIRI di GKJ (2004), Program Empowering Women 

Artist oleh Kelola, HARI INI di Goethe House (2007), Five Pieces New 

Dance in Indonesia, di Nasional Museum Singapore dengan judul IN 

(SIDE) SARONG, IN (SIGHT) SARONG (2007), Program Empowering 

Women Artist Kelola judul karya CINTA “KITA”, juga dipentaskan di  

IDF 2008; Festival Salihara 2008 dengan karya, DUA KUTUB (2008), 

Program EWA dengan Karya IN/OUT di Salihara (2009), Brisbane 

Festival, Australia dengan karya IN/OUT (2010), Koreografer pada IDF 

dengan tema Dance and Visual “Serpihan.Jejak.Tubuh” (2012), Karya  

WAJAH di Jakarta Internasional Festival GKJ dan juga di Festival Seni 

Pertunjukan Internasional Padang Bagalanggang I (2013), dst.
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Karya tari ini bertitik tolak dari musik imbauan (intro) 

saluang darek Minangkabau dengan merefleksikan antara 

garinyiak dengan gestur tubuh untuk menghasilkan alunan 

musikal dari pergerakan penari di panggung.

KOREOGRAFER: MOHAMAD ICHLAS • PENARI: M. ANUGRAHSEPDIANSYAH, DWI 

SAPUTRI, PUTRI AYU WULANDIRA HANDAYANI, DESI FATMASARI, DEDI RONALD, 

SURYADI SANUBARI • PEMUSIK: TACET, IRFAN, TIKA, CILAY •  SET PANGGUNG : JERRY, 

MICHELLE

Cilay

TARI SELENDANG API II

HARI 3/RABU, 11 OKT
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MOHAMAD ICHLAS (Cilay) lahir di Padang Panjang, Sumatra Barat. Ia 

menyelesaikan studi karawitan di ASKI Padang Panjang tahun1986. 

Tahun 1987, anak pertama dari koreografer Hoerijah Adam ini 

mendirikan Cilay Dance Ensemble and Theater di Jakarta.
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Nagari Itiak Patah adalah sebuah karya yang berangkat dari 

fenomena sosial, yang terdapat dari sebuah lingkungan 

atau nagari yang didalamnya terdapat sebuah gejolak dan 

ketidak seimbangan sosial yang digambarkan melalui 

penggambaran simbol pada seekor binatang ITIAK PATAH 

(bebek yang salah satu kakinya yan patah/ tidak seimbang). 

kesenjangan/ ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah 

satu sisi bagi kehidupan bahwa sesuatu dalam hidup ada 

yang hilang dan hidup harus tetap digulirkan, meskipun 

berserak-serak atau jatuh bangun seperti ITIAK PATAH.

KOREOGRAFER: SYAH RIL ALEK • KOMPOSER: ALM. HEN AMBO DAN DRS. HANEFI M.PD •

PENDUKUNG KARYA: YONA SYAFITRI, SILFANA MONICA, DESFITA SARI, INTAN PERMATA 

SARI, DELA NURJANAH

SyahRil Alek

NAGARI ITIAK PATAH

HARI 3/RABU, 11 OKT
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SYAHRIL ALEK, seorang koreografer Indonesia yang lahir di kota 

kecil Padangpanjang pada tanggal 23 Agustus 1964. Bakat kesenian 

sudah diungkapkannya ketika sekolah di SMA Padangpanjang, seperti 

membuat setting  dan dekorasi pentas dalam kegiatan-kegiatan 

kesenian sekolah dan kelompok remaja kota, dan telah menata tari 

berupa “gerak dan nada”. 

Keberadaan ISI Padangpanjang sangat menguntungkan bagi Syahril 

Alek, terutama mengembangkan dirinya secara akademik di lembaga 

pendidikan kesenian tersebut, dan ia telah menamatkan program D3 

pada tahun 1988 ketika lembaga pendidikan seni itu berstatus Akademi 

(ASKI Padangpanjang). Pada tahun yang sama Syahril Alek melanjutkan 

studinya di Jurusan Tari pada Institut Kesenian Jakarta (IKJ).  Selama 

setahun ia menimba pengalaman berkesenian di Lingkungan 

Taman Ismail Marzuki (TIM), kemudian ia kembali ke Padangpanjang 

untuk mengabdi di lembaga pendidikan kesenian asalnya ASKI 

Padangpanjang. Tahun 1994, Syahril Alek melanjutkan studi ke STSI 

Surakarta, tamat jenjang S1 pada tahun 1996. Sekembalinya dari 

Surakarta ia menjadi tenaga pengajar tetap di Jurusan Tari STSI 

Padangpanjang hingga kini. 

Pasca menyelesaikan jenjang studi S1, ia menekuni tari-tari tradisi 

Minangkabau yang menjadi kekuatan baginya dalam proses kreatif 

penciptaan tari. Selain itu, Syahril Alek yang dipercaya bertugas di tata-

lampu (lighting) di Gedung Pertunjukan STSI/ISI Padangpanjang, lalu 

memperoleh pelatihan dari Totom Kodrat dan Sony Sumarsono, maka 

ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu maka dengan keseriusannya 

telah banyak pertunjukan-pertunjukan seni yang ditanganinya 

terutama di bidang tata artistik. Pengalaman yang diperolehnya itu 

makin memperluas ruang kreativitasnya di dunia tari, dan sekaligus 

menjadi bahan kajian dalam melanjutkan studinya di jenjang 

pascasarjana di ISI Surakarta. Ia menamatkan studi S2 Penciptaan Tari 

tahun 2007 dengan pembimbing karya akhir Prof. Sardono  W. Kusumo.
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Setahun usai Bundo Kanduang, Dang Tuanku serta Puti 

Bungsu ‘mengirab’ ke langit seorang Utusan datang 

mengantarkan bayi Dang Tuanku dan Puti Bungsu. Cindua 

Mato terkejut karena bisa memastikan itu bukan anak 

dari kakak tiri dan perempuan yang dicintainya. Utusan 

dibunuh, bayi itu diasuh oleh Puti Lenggogeni, Istri Cindua 

Mato. Persoalan tidak sampai di situ, terbunuhnya Utusan 

menimbulkan tanda tanya. Yang paling keras dari Basa 

Ampek Balai. Desas-desus berkembang. Bundo Kanduang, 

Dang Tuanku serta Puti Bungsu bukan ‘mengirab’ tapi 

dibunuh Cindua Mato. Desakan demi desakan membuat 

Cindua Mato tak tahan. Ia menghilang dari kerajaan.

SUTRADARA: S METRON MASDISON • PIMPINAN PRODUKSI: JENNI RAHMITA •

AKTOR: HADI GUSTIAN, RAHMADIAN, ROBY SATRIA, RESTIA NINGSIH

S Metron Masdison  
(Ranah Performing Arts Company)

MITE KUDETA (MYTH OF THE COUP)

Catatan: Pementasan ini memakai dua baris Puisi “Susi dari Cashinava” dari kumpulan puisi 

Susi  karya Gus tf (KABARITA, 2015) dan dalam pementasan ini juga dipakai kata “sas-sus”, 

istilah yang diciptakan Wisran Hadi dalam naskah drama ‘Anggun Nan Tongga’.

HARI 3/RABU, 11 OKT
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S METRON MASDISON mendirikan RANAH TEATER di 2007. BUMI 

TEATER pimpinan Wisran Hadi merupakan tempat berpijak pertama 

kali mengarungi dunia teater sejak 1994. Mite Kudeta jadi garapan 

untuk KABA Festival #2 2015.
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Pilihan tematik pertunjukan JILATANG IS INSTALLED 

#2: Welcome to Ranah Miang adalah hasil pembacaaan 

ulang atas mitos tumbuhan Jilatang atau Jelatang atau 

Toxicodendron radicans, sebagai tumbuhan bermiang yang 

menyebabkan gatal jika tersentuh kulit. Pembacaan ulang 

ini lebih melihat fenomena sosial Jilatang sebagai tumbuhan 

yang ditakuti dan dihindari, tetapi justru ketakutan itu 

juga berada dan dipelihara sebagai tonggak penyangga 

bangunan balai adatnya, yaitu tonggak tareh Jilatang 

Balairuangsari di nagari Tabek, Pariangan, Tanah Datar. 

Fenomena ini kemudian akan ditarik dalam konteks kekinian 

atas maraknya upaya penambangan dan pembabatan hutan 

di wilayah Sumatera Barat. Mesin-mesin dan alat berat pada 

satu sisi dianggap menakutkan dan dihindari. Tetapi pada 

sisi lainnya, ia dibutuhkan untuk tonggak perekonomian. 

Salah satu fenomena paradoks dalam perkembangan sosial 

masyarakat Minangkabau hari ini.

Wendy HS 
JILATANG IS INSTALLED #2: 
WELCOME TO RANAH MIANG

HARI 4/KAMIS, 12 OKT
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WENDY HS lahir di Simabur, Pariangan, Tanah Datar, 5 September 

1974. Alumni INS Kayutanam, alumni Jurusan Seni Teater, Fakultas 

Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta, dan alumni PSPSR, Sekolah 

Pascasarjana, UGM Yogyakarta. Sejak 1996 sampai 2006 tinggal di 

Yogyakarta. Mulai pertengahan tahun 2006 hingga sekarang, kembali 

ke kampung halamannya menjadi tenaga pengajar di Prodi Seni 

Teater, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Padangpanjang, Sumatera Barat, 

dan mendirikan Teater Tambologi Padangpanjang bersama Dede 

Pramayoza dan Pandu Birowo. Sebagai aktor pernah terlibat beberapa 

produksi teater, diantaranya produksi Teater Plus INS Kayutanam, 

Perguruan karya Wisran Hadi, sutradara Yusril di Graha Bhakti TIM 

(1995), produksi Teater Latar Yogyakarta, Mal Praktik karya Moliere, 

sutradara Puthut Buchori di Societed Militer dan TVRI Yogyakarta 

(2001), produksi Akademi Kebudayaan Yogyakarta, Orang-Orang Yang 

Bergegas karya Puthut EA, sutradara Landung Simatupang, tour 5 kota 

di pulau Jawa (2003), produksi HRV Jakarta, monolog Matinya Seorang 

Pahlawan karya FX Rudi Gunawan, sutradara Landung Simatupang 

(2003-2004), dll. Sebagai sutradara produksi Pelajaran karya Ionesco, 

Societed Militeir Yogyakarta (2004), produksi Teater Tambologi 

Padangpanjang, Tambologi 1: Retroaksi, Tambud Sumatera Barat, 

Tambud Lampung, dan Jak Art Festival (2007-2008), Hibah Seni Kelola 

2009 dan Teater Tambologi Padangpanjang, Tambo Rantau: Kabar Dari 

Nagari Laki-Laki (2009), dll. Terakhir terlibat program kerjasama Bumi 

Purnati Jakarta – SCOT Jepang, mengikuti pelatihan keaktoran Metode 

Suzuki, di Togamura, Jepang, awal september 2016.
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“KUSUT” fenomena yg terjadi saat ini tidak bisa 

dielakkan,apapun itu sudah dan akan terjadi. Kusut tak 

selalu menjadi masalah dan dipermasalahkan. Yang 

penting bagaimana kita bisa keluar dari masaalah, tanpa 

memutus benang yang sudah terlanjur Kusut

Anusirwan

KUSUT

HARI 4/KAMIS, 12 OKT
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ANUSIRWAN lahir di Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, tahun 

1965. Lulus SMKI  tahun 1985 dan melanjutkan studi di ASKI (Akademi 

Seni Karawitan Indonesia ) lulus 1989, lulus STSI  Denpasar 1991, 

kemudian hijrah ke Jakarta tahun 1993. Tahun 2010 menyelesaikan 

Program Pascasarjana di IKJ. Selama di Jakarta bergabung dengan 

kelompok seni antara lain PIDC (Pinmpinan Tom Ibnur) DLDC (Pimpinan 

Dedy Lutan sampai sekarang menjadi penata musik), LIGA TARI 

Unifersitas Indonesia sebagai penata musik. Mendirikan kelompok 

music kontemporer bersama Toni Prabowo pada tahun 1996 New 

Jakarta Ensemble. Mendirikan kelompok music ALTAJARU (Alam 

Terkembang Jadikan Guru) pada tahun 2000 yang sampai saat ini 

aktif berkarya dengan awak yang berasal dari IKJ maupun diluar IKJ. 

Mendirikan INO (Indonesia Nasional Orkestra) 2010 bersama Dr. Franky 

Raden, mendirikan B I O ( Betawi Indonesia Orkestra ) bersama awak 

ALTAJARU bulan September 2012.

Dari tahun 2000 aktif mengajar di Jurusan Etnomusikologi, Fakultas 

Seni Pertunjukan jurusan Etnomusikologi, dan jurusan Tari, IKJ. Sering 

juga mengadakan workshop musik untuk tari, komposisi musik tradisi 

diberbagai daerah antara lain Palembang, Lampung, Bangka Belitung, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Lombok, DKI 

Jakarta dan lain-lain. Sekarang menjadi anggota Dewan Kesenian 

Jakarta sebagai Komite musik. Sebagai seniman, sering bekerjasama 

dengan beberapa Komposer dan koreografer baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri.
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Setiap langkah menuliskan cerita, petanda, penanda, 

kuantum cahaya dan berbagai makna.

langkah menapak wilayah terindahnya, dalam 

kebersahajaan yang dapat menembus kotak-kotak berbagai 

warna, dalam liku-liku kehidupan. Pada langkah kita 

berpijak, memberi andil dalam kurva pembelajaran, dari 

kecil bayi kita, hingga entah renta nanti. Namun langkah jua 

adalah kekuatan segala tari, jejak segala sejarah dan rindu 

pada lubuk surgawi yang terindah.

PENATA MUSIK: DONNY IRAWAN • PENARI:  BENNY KRISNAWARDI, QISTY IBTIAH, 

FARHAN KRISNA RAMADHAN, MEYSAFELLA KARTIKA SARI

Benny Krisnawardi 
(Sigma Dance Theatre)

LANGKAH

HARI 4/KAMIS, 12 OKT
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BENNY KRISNAWARDI, lahir di Batusangkar, Sumatra Barat. 

Dibesarkan dalam lingkungan keluarga seniman. Hampir semua 

anggota keluarga penggemar musik dan tari. Benny mengenal 

ritme dan berbagai alat musik pertama kali dari ayah sendiri, yang 

merupakan seniman dan pengajar berbagai alat musik seperti biola, 

gitar, dan piano. 

Sebagai penari dan asisten koreografer, Benny pernah tampil 

bersama Gumarang Sakti di International Festival of  Theatre and 

Martial Arts di Calcuta, India (1987), International Festival of Dance 

Academies di Hongkong (1988),  Recontres International De Labaule, 

Perancis (1989), dan festival Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat 

(KIAS) tahun 1991 di A.S. Benny pernah melanglang buana menari 

bersama Gumarang Sakti di berbagai festival akbar: The 2nd Jakarta 

International of Performing Arts (1992) di Jakarta, Von Isadora zu 

Pina—100 Jahre Modern Tanz Festival (1994) di Jerman, Art Summit 

II (1998) dan III (2001) di Jakarta, Transit Festival (2002) di Berlin, 

serta pembukaan Esplanade Theatre (2008) di Singapura. Benny 

sempat melawat ke Austria sebagai penari Cipta Dance Company IKJ 

dalam Tanz Festival (1994), tampil dalam karya penata tari Peter Chin 

dari Kanada di Jakarta Arts Festival (1994),  terlibat dalam pentas 

kolaborasi enam Negara sutradara Ong Keng-sen dari Singapura 

dalam karya “Lear” (1997) pentas di Tokyo, Osaka, Fukuoka, Hong 

Kong, Singapore, Jakarta, Perth, Berlin dan Copenhagen , serta menjadi 

penari Kota Yamazaki dari Jepang tampil dalam Indonesian Dance 

Festival (1999), dst.
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ALI SUKRI

GARIS BATAS

Sebenarnya kita sedang membangun zona garis terlarang. 

Membuat garis pemisah. 

Antara aku dan kau mungkin juga kita. 

Sebuah garis adalah sebuah batas atau sebaris kisah 

tentang kegelisahan.

PIMPINAN PRODUKSI: KURNIASIH ZAITUN • KOREOGRAFER: ALI SUKRI •  

KOMPOSER: INDRA ARIFIN • DRAMATURG: SAHRUL N • SCENOGRAFER: YUSRIL

HARI 5/JUMAT, 13 OKT
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ALI SUKRI lahir di Pariaman, Tanggal 28 Oktober 1978. Ali Sukri, 

akrab disapa Sukri, menekuni dunia tari secara akademik di SMKI 

(SMK 7 Padang). Melanjutkan studi S1 di STSI Padangpanjang (1998 

s/d 2002) dan S2 di ISI Surakarta (2006 s/d 2008). Staf pengajar di ISI 

Padangpanjang Fakultas Seni Pertunjukan Prodi Seni Tari. Sebagai 

penari dan koreografer, Sukri banyak bersentuhan dengan disiplin 

ilmu lain seperti, teater, seni rupa dan musik. Sentuhan ini, akhirnya 

semakin mempertegas identitasnya sebagai penari dan koreografer. 

Sukri aktif mengikuti berbagai iven dalam skala lokal, Nasional 

maupun Internasional. 

Sebagai koreografer dalam karya seni di antaranya: ARK THAT REMAIN 

SILENT China ASEAN Theatre Week, di Nanning China (2017), WUJUD: 

BANGKIT DARI DEBU kolaborasi  Osman Abdul hamid Singapuara dan 

Ali Sukri Indonesia dipentaskan di Redical Studio Espalnade Singapura 

20016, TONGGAK RASO dalam forum Pesona Silat Jawa Minang Tour 

4 Kota Padangpanjang, Surakarta, Kudus dan Bandung (2016). BADAI 

BERDAMAI kolaborasi Ali Sukri Indonesia dan Osman Abdul Hamid 

Singapura dipentaskan di Gedung Goodman Centre Sinagpura (2015), 

KRIS IS kolaborasi Arco Renz Belgia dan Ali Sukri Indonesia dalam 

forum (Indonesian Dance Festival) IDF di Salihara Jakarta (2014), 

INSIDE dalam forum ( American Dance Festival) ADF di Duke University 

Durham Amerika (2014), PAGAR NAGARI dalam forum Muhibah 

Seni di Utrech Belanda (2013), TANAH TEPI dalam forum pagelaran 

tunggal di Teater Arena ISI Padangpanjang  (2012), ANGGUN NAN 

TONGGA dalam forum Asean Malay Festival di Gedung hoeridjah Adam 

Pandangpanjang  (2012), MALIN KONDANG dalam program Indonesia 

Kita di Graha Bakti Budaya Jakarta (2012), AIR MENGALIR dalam forum 

bamboo Festival di UTEM Malaka Malaysia (2011), MENZIARAHI GEMPA 

dalam forum memperingati gempa 30 September di Taman Aditya 

Warman Padang (2010), TSUNAMI dalam forum Muhibah Seni di TUF 

Tokyo University of  Foreig Jepang (2011), PAREWA (KOLABORASI SILAT 

dan YOGA) dalam forum Namaste Jakarta Yoga Healing Well-Being 

Festival di Executive Club Hotel Sultan Jakarta, dst. 
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Love of Minangkabau: Cintaku tak berbatas, tak berujung, 

untukmu Minangkabau.

Miss You Mom: segala cinta dan kasih telah kau limpahkan 

dan tak berharap telah kau berikan kepadaku mama.

Wait of love: Berharap yang tak pernah nyata.

Yaser Arafat

LOVE OF MINANGKABAU,  
MISS YOU MOM, WAIT OF LOVE

HARI 5/JUMAT, 13 OKT
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YASER ARAFAT lulusan ASKI Padang panjang thn 98, sekarang 

mengajar di British International School. Pengalaman berkesenia, 

pernah keliling Eropa dalam event International festival, Expo, dan 

folklor.  Negara yang di kunjungi Belanda, Jerman, Swiss, Prancis, 

Belgia, Saudi Arabia, Mesir, Ingris, Spanyol, Jepang, Thailand, 

Singapura, Nepal, Korea, Beijing, Australia, Rusia. Sebagai komposer 

pernah mengkomposisi seperti drama musikal ,puisi teaterikal, dan 

scoring film.

Yaser pernah menggarap drama musikal, di antaranya: Mak Jogja, 

Padusi, Maling Kondang, Datuak Baginda Presiden, Lysistrata. Puisi 

teater rikal: Karya Radar Pancadhana, Asrizalnur. Teater: Republik 

Reptil, Homo Spesies, The Majik Flute. Tari: Tom IbNur, Cilay Dance 

Theatre, Sangrina Bunda. Scoring Film: Mohak to Folem by John 

Dra tau, Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi, Azab Anak Menantu 

Durhaka by Masre Lu Liat, Manusia Setengah Siluman Ular by Masre 

Lu Liat, Syrik by Farid Ongki, Lara Sati by Fauzan Rus. Karya Musik di 

antaranya: Sirompak, Penta Tonik, Ruh, 3/4 4/4, Not.
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Sebagaimana masa, ia selalu bergulir menggelinding; 

dimana waktu dimulai dari peradaban-keperadaban; 

mataharipun menggelinding mengelilingi tanpa mengeluh 

dan sungguh-sungguh; dari mana waktu dimulai. Diciptalah 

tanah dari gumpalan-gumpalan merah nebula; akulah 

darah segempal darah yang selalu menuju ke kerentaan, 

segala kata-kata, segala do’a-do’a, segala upacara adalah 

kesadaran pada ketiadaan dan kealpaan.

CHOREOGRAPHER: JEFRIANDI USMAN • MUSIC COMPOSER: PITERMAN • ARTISTIC & 

LIGHTING: M AIDIL USMAN • COSTUM DESIGNER: MUSA WIDIATMOJO • HAIR & MAKE UP: 

M NADHIR ROSA • DANCERS: DAVIT, MARIA, JEFRI • MUSICIAN: HENDRI, PITERMAN, M 

HALIM, PEPEN, TIKA

Jefriandi Usman

TANAH MERAH

HARI 5/JUMAT, 13 OKT
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JEFRIANDI USMAN lahir di Padang, Sumatera Barat, 15 Mei 1972. Mulai 

menari di usia 6 tahun kemudian mendalami seni pencak silat dan 

beraktivitas di kelompok tari Nolan Miller Padang, pada 1992 ia hijrah 

ke Jakarta dan bergabung dengan Studio 26. Tahun 1993, Jefriandi 

Usman belajar di Institut Kesenian Jakarta dan lantas bergabung 

dengan Gumarang Sakti pimpinan Gusmiati Suid. Bersama Gumarang 

Sakti, ia terlibat dalam pementasan King Lear, sebuah pementasan 

kolaboratif 6 negara Asia. Jefri kerap berkolaborasi dengan seniman 

tari lainnya seperti Henrietta Horn, Juan Cruz (German), Peter Chin 

(Kanada), Kota Yamazaki, Yukio Waguri (Jepang), Ian Pierson (Inggris), 

Jamie Guan (Amerika), Boi G Sakti, Deddy Lutan, dll. Pada tahun 2000, 

Jefri mendapatkan beasiswa dari Japan Foundation Asian Center untuk 

belajar di Jepang. Selanjutnya, tahun 2001 ia pun belajar tari bersama 

Pina Bausch dan Urs Dietrich di Jerman dengan dukungan Goethe 

Institut Inter Nations.
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S Metron Masdison

DISKUSI KEBUDAYAAN
MINANGKABAU MENGHADAPI REVOLUSI
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Kata Pos(t) dilekatkan, memang 

ditujukan untuk memberontaki 

polarisasi Tradisi-Modern, 

Timur-Barat atau Dunia Maju-

Berkembang. Istilah-istilah 

yang menempatkan kita 

(Indonesia dan Minangkabau 

secara demokultur) sebagai 

dunia ketiga. Tempat 

berkembang biaknya 

animisme, primitif dan segala 

sebutan yang merujuk pada 

keterbelakangan.

BAHKAN Postradisi yang dimaksud juga 

mengelak dari formula postmodernisme 

atau dekonstruksi sebagai bentuk 

kegagalan budaya hari ini. Setidaknya, 

yang terjadi di Indonesia.

Tradisi mesti diredefinisi. Apalagi 

dalam kultur Minangkabau.  

•••

MENGAPA randai disebut teater tradisi? 

tanya Wisran Hadi, suatu kali. Randai 

yang baru dikenal pada abad 20 (atau 

jika ingin menuakannya, anggaplah pada 

abad 16. Ini asumsi, randai merupakan 
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wujud Tari Sufi ala Syech Burhanuddin), lebih muda 

umurnya dibanding induk teater di Yunani, yang 

hidup di awal Masehi.  

Kosmologi Minangkabau terletak pada adigium 

Alam Takambang jadi Guru (ATjG). Bukan belajarlah pada 

alam, alam guru terbaik, berguru pada alam, dll. ATjG 

bukan perintah atau diktum, tapi renungan. 

ATjG adalah simbolisasi perubahan tiada henti. 

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah, ujaran lain 

menyebutkan. Ia bergerak. Selalu mengimbangi situasi 

di sekelilingnya.  Terutama waktu. Sesuatu, yang 

kata Ery Mefri, tak bisa ditahan, dibengkokkan atau 

dialihkan alirannya

Kita disuruh memandang, bukan menundukkan 

kepala. Kepala diminta berputar 360 derajat untuk 

mengetahui apa yang terjadi. Sedetil-detilnya. Jika 

akan menundukkan kepala, itu hanya untuk tafakur. 

Menyesap dan meresapi apa yang terserap. 

Hari ini, tradisi terlanjur jadi ‘benda mati’. Dalam 

beberapa varian, ia tersebut, mesti dilestarikan atau 

dibalsem. Lalu, dimasukkan dalam rangka kaca 

atau peti mati untuk dipajang di museum. Jika pun 

berubah karena dibenturkan, dilabeli kontroversi dan 

sebagainya.

Jauh hari, tradisi Minangkabau menolaknya. 

Perubahan adalah keniscayaan.

Hampir seluruhnya, kalaulah tidak  semua, 

bentuk tradisi Minangkabau (terutama kesenian) 

mengharamkan ritual. Randai diberi cerita. Salawaik 

Dulang memasukkan irama dangdut. Perubahan itu 

makin menegaskan profannya kesenian Minangkabau.

Lebih detil, setiap varian gerak dalam randai 
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terus dicari. Nada dendang terus dikuliti. Lubang 

saluang dicoba untuk ditambah. Segala kemungkinan 

dimunculkan. Tak hanya di setiap nagari atau tapian 

tapi juga sasaran.

Menyeragamkan satu bentuk kesenian di 

Minangkabau adalah dosa besar. 

Perubahan yang diimpikan bukan menjadikan 

air membakar atau api membasahi. Itu bisa dilanjutkan 

dengan: Sampai kemana api boleh membakar? Sejauh 

mana air akan membasahi? Alam tak hanya dialirkan 

tapi didiskusikan. Hanya adat yang selalu baru, baju 

akan selalu usang.

Teruskan ke pucuk, ke Nan Bana, bukankah Allah 

SWT juga menyukai manusia yang berinterpretasi, 

bukan hanya sekadar taklid? Dalam interpretasi 

ada ijtihad dan jihad. Taklid hanya akan menjadikan 

manusia makmun. Tentu, menyalahi kodrat sebagai 

khalifah di muka bumi.

•••

JIKA sudah begitu alur dan patutnya, untuk apa lagi 

postradisi? Sesuatu yang dianggap ‘tak berkejelasan’, 

abu-abu atau hibrid.

Postradisi hanyalah strategi. Taktik menghadapi 

dunia.  Dunia yang hari ini diisi ini aku, mana dirimu. 

Dunia yang selalu menengok perbedaan. Terutama 

dalam konsep kebudayaan. 

Salah satu penjelasan menarik tentang apa itu 

Minangkabau dipetik dari pakaian. Baju guntiang Cino, kain 

saruang (dari) Bugih, taluak balango (dari) Melayu, sarawa 

galembong (dari) Aceh, Salempang (dari)  Batak, dst.
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Sepintas, Minangkabau sangat suka 

mengimitasi. Kalaulah tidak mencuri. Kalau ingin 

membela diri, katakan saja Minangkabaulah puncak-

puncak kebudayaan Indonesia. Contoh kebhinekaan 

paling sempurna. 

Namun,  Minangkabau memiliki adat memberi. 

Apa saja. Ulama, Kaum intelektual, sastrawan, semua 

diberikan bahkan tidak hanya untuk Indonesia tapi 

dunia. Apabila menempati suatu daerah, mereka 

tidak tergopoh-gopoh memasang plang dengan nama 

Kampung Minangkabau seperti halnya suku lain. 

Sudah saatnya saran William Mardsen dalam 

bukunya Sejarah Sumatra dipikir ulang. Bahwa kita 

harus mencurigai nama-nama dalam bagian dari 

pakaian itu diambil daerah lain dari sumbernya: 

Minangkabau.

Postradisi adalah sikap. Di satu sisi 

memberontaki pengertian tradisi yang terlanjur 

tertanam hari ini sekaligus melanjutkannya. 

Postradisi adalah prinsip. Bahwa ada yang beda 

dengan kita di hadapan dunia. Dan bukan dilatari 

oleh kegagalan tradisi-modern-postmodern dan 

seterusnya. Sebuah ‘jeda’ yang selalu menghancurkan 

filosofi sebelumnya. 

Bagi kita, Postradisi tidak sekadar ‘setelah’, 

‘berada disamping’ atau malah ‘berada di depannya’. 

Postradisi digunakan untuk menjelaskan kita pada 

dunia. 

Manusia ber-DNA Minangkabau paham, 

tradisi mereka adalah postradisi. Sesuatu yang ‘tak 

berkejelasan’, abu-abu atau hibrid. Tapi, disitu mereka 

berdampingan dengan waktu. Berkontradiksi dan 
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hidup di dalamnya, selamanya.  Karena sesuatu yang 

ditinggal waktu hanya akan menjadi artefak. 

Jadi, postradisi atau mati! ●

Tulisan ini dibacakan sebagai orasi dalam Festival Nan Jombang Tanggal 3 pada  

3 Maret 2017 di Ladang Tari Nan Jombang Balai Baru Kuranji Padang.
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Sejak lama, alam budaya 

Minangkabau, dalam 

berbagai kegemilangan 

sekaligus problematikanya, 

telah menjadi panggilan 

penciptaan bagi iklim krea tif 

di berbagai disiplin kesenian. 

Namun, tak dapat dipungkiri, 

seiring  perkembangan 

zaman, iklim kekaryaan itu 

juga mengalami dinamika, 

pasang-surut, se kaligus tan -

tangan-tantangan artistiknya. 

Di kurun tertentu, karya-karya 

seni yang berangkat dari 

modal sosial (social capital) 

alam Minangkabau boleh 

ja di mengalami pertumbuhan 

pesat dan menunjukkan 

perkembangan yang 

mencengangkan, ta pi di suatu 

fase sejarah tertentu, sangat 

mungkin pula me ngalami 

kemunduran, kemerosotan, atau 

bahkan stagnan sama sekali. 
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MESKIPUN demikian, khazanah kesenian¾apapun bentuk 

dan genrenya¾ sepanjang ranah kultural yang menjadi 

modal sosialnya belum ambruk, ia juga tidak akan pernah 

padam. Setiap seniman akan selalu menggali nilai-nilai, 

mengelupaskan anasir-anasir lapuk, dan pada gilirannya 

akan mendedahkan bentuk-bentuk baru dalam pergulatan 

estetiknya. Seni tari Minangkabau masa kini misalnya, 

tidak lagi sekadar diperkenalkan sebagai Tari Piring, Tari 

Gelombang, Tari Indang, dan Tari Rantak, yang memang 

sangat familiar dalam persepsi semua orang, baik orang 

Minang maupun non-Minang. Para koreografer asal 

Minangkabau masa kini telah melahirkan bentuk-bentuk 

baru, dengan corak pertunjukan yang sama sekali berbeda 

dengan pertunjukan-pertunjukan kesenian di masa silam.    

Inilah yang sedang ditempuh dan ditekuni secara 

intens oleh seniman asal Minang seperti Ery Mefri 

dengan Nan Jombang Dance Theatre yang ia pimpin. 

Tak diragukan penguasaan, dan barangkali juga 

penghormatannya terhadap kekayaan khazanah tari 

tradisional Minang, tapi ia melakukan pengolahan yang 

komprehensif, penggalian yang berkedalaman, dan 

melakukan kontekstualisasi nilai-nilai lama dengan 

semangat kontemporer, hingga ia mendedahkan karya-

karya koreografi fenomenal seperti Tarian Malam dan 

Rantau Berbisik. Dua pertunjukan itu telah dipanggungkan 

di festival tari Asia Pasifik di Berlin, Jerman (2012), dan 

sudah menjalani tur internasional di Washington DC, 

New York City, dan Los Angeles. Ringkasnya, sederetan 

karya Ery Mefri, dengan segenap kreativitas dan bentuk-

bentuk baru yang ia lahirkan, telah memperoleh apresiasi 

yang menggembirakan. Tak hanya di level nasional dan 
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regional, tapi juga beroleh tempat yang lapang di kalangan 

masyarakat internasional.

 Begitu pula dengan pencapaian grup musik 

Talago Buni di bawah pimpinan Edy Utama.  Pada 1999, 

karya-karya Talago Buni telah dipanggungkan di Bremen, 

Jerman. Selain tur-tur mancanegara, Talago Buni tak asing 

lagi di kalangan penyuka musik kontemporer Tanah Air, 

seperti di Sacred Rhytm, Millenium Percussion Festival, 

Bali (2000/2001), International Arts Cultural & Educational 

Festival, Jakarta (2002), Bali World Music Festival (2002), 

Hitam Putih International World Music Festival (2006), 

Solo International Ethnic Music Festival-SIEM (2007), 

Sawahlunto International Music Festival-SIMFes (2010 

dan 2012), Borneo World Music Expo, Sarawak (2013), 

Rainforest World Music Festival, Sarawak (2014), Festival 

Musik Gedung Kesenian Jakarta (2014). 

Dari Oktober hingga November 2015, grup musik 

asal Minangkabau yang telah menghasilkan album 

berjudul Klange der Nach, melakukan tur di Eropa, antara 

lain tampil di Berlin Philarmoni dan Word Music Expo di 

Bhudapest. Talago Buni berdiri pada 1998, digagas untuk 

memformulasikan bentuk “musik baru” berbasis budaya 

Minangkabau. Gagasan ini adalah  respon kreatif terhadap 

arus musik pop (mass culture) yang berkembang dan 

terus merajalela. Pengalaman seni dan akademis yang 

cukup kuat dari anggotanya (alumnus ISI Padangpanjang), 

ditambah dengan riset mendalam terhadap musik tradisi, 

maka lahirlah repertoar “musik baru” Talago Buni dengan  

karakter yang khas, namun tetap  mempertahankan warna 

budaya Minangkabau. Kekhasan musik tradisi Minangkabau 

dari pedalaman  (highland) yang cenderung melankolik 

dan mistik, berdialektika dengan kekhasan musik pesisir 
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yang terbuka, dinamis, dan hibrid, serta musik-musik 

tradisi berbasis budaya Islami. Semua itu menjadi sumber,  

kekuatan, dan kekayaan musikal Talago Buni. 

Selain Nan Jombang Theatre, Talago Buni, Altajaru, 

Swarna Dwipa, muncul pula koreografer muda Jefri Andi 

Usman dengan Tabusai Dance Theatre. Pada 1997, Alumnus 

Institut Kesenian Jakarta itu terlibat sebagai penari di 

pentas King Lear, sebuah kolaborasi 6 negara Asia yang 

disponsori oleh Japan Foundation Asia Center. Di bawah 

arahan sutradara Ong Ken Seng (Singapura), dipentaskan 

di Tokyo, Osaka, Fukuoka, Hongkong, Singapura, Indonesia, 

Perth, Denmark, dan Berlin. Jefri juga pernah berkolaborasi 

dengan para seniman tari antara lain Henrietta Horn, 

Juan Cruz (Jerman), Peter Chin (Kanada), YamaZaki, 

Yukio Waguri (Jepang), Boi G Sakti, Sardono W Kusumo, 

Sukarji Sriman, Deddy Luthan, dan lain-lain. Pada 2000-

2001 Jefri mendapatkan beasiswa dari Japan Foundation 

Asian Center untuk belajar di Jepang. Setahun kemudian, 

ia  dipilih oleh Goethe Institut International untuk belajar 

tari bersama Pina Bausch dan Urs Dietrich.  Ia menggelar 

pertunjukkan di Bremen dan Koln. 

Demikian sejumlah pencapaian artistik para praktisi 

kesenian¾dengan menyebut beberapa nama saja¾yang 

masih kokoh berpijak di tanah kultural Minangkabau. 

Esensi kekaryaan mereka tak bisa lepas dari identitas 

Minang sebagai tanah tumpah darahnya. Persoalannya 

adalah, muncul jarak ideologis yang memisahkan karya-

karya fenomenal itu dari masyarakat Minang sendiri. 

Dalam batas-batas tertentu, muncul pula persepsi 

di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Minang yang 

menganggap pencapaian estetik mereka sudah terkelupas 

dari otentitas Minangkabau. Selain itu, bentuk-bentuk 
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kontemporer dengan ideologi liberalnya, dianggap tidak 

lagi mencerminkan kebudayaan Minang yang genuine. 

Dengan kata lain, karya-karya spektakuler yang telah 

menduniakan Minangkabau itu adalah Malin Kundang yang 

telah lupa pada ibu kandungnya. Amat mentereng di negeri 

orang, tapi menuai cibiran di tanah sendiri.

Sementara itu, tengok pula bentuk-bentuk seni 

tradisi semacam Randai, Saluang, Sijobang, Rebab 

Pesisir, atau musik-musik Minang lama misalnya. 

Kini mereka merayap-rayap dalam keletihan, melata 

dalam kepayahan. Kalah pamor oleh sekadar lagu-lagu 

urban yang diiringi Orgen Tunggal di hajatan-hajatan 

pernikahan. Belum sungguh membeku, tapi dapat 

dikatakan sedang mati-suri dalam waktu yang tak 

terhingga lamanya. Anak randai dan anak dendang kerap 

dirindukan penampilannya, sering dipuja kebolehannya, 

tapi tidak lagi dianggap pantas dibawa ke gelanggang 

ramai. Udik, terbelakang, ketinggalan jaman. Sampai 

di sini, persoalannya terbalik, si Malin Kundang itu 

bukan lagi pencapaian artistiknya, tapi individu-individu 

penikmatnya. Kita lupa, dari kesenian usang itulah garis 

identitas Minang ditandai, dipancangkan, lalu diberi nama.

Dua wajah Malin Kundang inilah yang sedang 

mengepung para penikmat kesenian Minangkabau masa 

kini. Yang maju dicibirkan, yang hampir beku tak lekas 

diselamatkan. Kita terombang-ambing sebagai manusia 

perbatasan yang selalu ragu. Merantau jauh ke dunia 

Barat tidak, bertahan menjaga garis identitas kultural pun 

enggan. Ke neraka tak, ke surga pun bimbang. Manzilah 

baina almanzilatain…●
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I

Minangsentris adalah salah satu 

gejala yang terjadi di Sumatra 

Barat sekarang. Gejala ini terutama 

tampak pada aktivitas yang disebut 

sebagai aktivitas “seni-budaya”. 

Kebijakan budaya yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah—bila ini 

dibaca sebagai acuan awal untuk 

melihat “strategi pengembangan 

kebudayaan”—sejauh ini sama 

sekali tidak mengakomodir 

keberadaan etnis lain di Sumatra 

Barat. Minangkabau memang 

mayoritas di Sumatra Barat, tapi 

itu tak berarti Sumatra Barat 

adalah Minangkabau. Ada banyak 

etnis lain yang sudah lama 

berdiam di wilayah administrasi 

itu: Nias, Tionghoa, Batak, Jawa, 

Sunda, Melayu, Mentawai, dst. 

DENGAN modus Minangsentris seperti itu, 

etnis lain tentu saja tak mendapat ruang 

ekspresi yang sama dengan etnisMinangkabau. 

Keberadaan mereka sebagai “subjek-kultural” 



60

bukan berarti tak ada, tetapi berada di luar “gelanggang”. 

Selama ini relatif tak ada konflik antar etnis dan agama di 

Sumatra Barat. Tapi itu tidak berarti tak ada ketegangan 

sama sekali. Namun, karena faktor perbedaan mayoritas 

dan minoritas terlalu mencolok, ketegangan itu berujung 

menjadi pelumrahan yang pada sisi tertentu hanya me(re)

produksi sentimen belaka. Dan, pelumrahan seperti itulah 

yang sesungguhnya berbahaya.

Etnis Minangkabau terlanjur lumrah memposisikan 

diri mereka sebagai mayoritas di Sumatra Barat. Sadar 

atau tidak sadar dengan konsekuensi kemayoritasan 

tersebut, yang jelas, sudah tersedia bagi mereka suatu 

model normatif dari cara bersikap, berpikir, dll. khas 

mayoritas. Hal-hal seperti ini akan membuat suatu 

kelompok mayoritas seperti Minangkabau merasa 

“kebenaran” ada di pihak mereka. “Kebenaran mayoritas” 

tersebutlah yang tampak jelas wujudnya dalam 

peraturan, etika, moralitas, dll yang dijalankan sehari-

hari oleh seluruh warga. Dan, “kebenaran mayoritas” 

seperti itulah yang secara banal diartikulasikan dalam 

visi-misi pemerintah daerah. Misalnya tampak pada 

acara yang menggunakan nama Sumatra Barat, tetapi 

representasinya hanya Minangkabau saja. Sialnya, banyak 

budayawan ataupun seniman yang tak menyadari kondisi 

tersebut, bahkan mereka menjadi agen utama dalam 

melanggengkan tindak-pikir Minangsentris itu sendiri.

II

Minangisasi adalah gejala yang berpilin dengan 

minangsentris. Ini adalah sejenis gejala yang mengikis 

suatu kompleksitas manusia menjadi suatu identitas etnis 

belaka. Tak ada yang salah dengan latar belakang etnis 
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seseorang kalaupun etnisitas itu masih penting. Tapi, 

masalahnya, kita terlanjur gemar melabeli apapun secara 

serampangan dengan kategori etnis, dalam hal ini sebagai 

Minangkabau. Bahkan, kita cenderung menunjukkan 

keminangkabauan hanya pada tataran artifisial itu saja. 

Satu-satunya Bandara di Indonesia yang 

menggunakan identitas etnis hanyalah Bandara 

Internasional Minangkabau. Satu dari sedikit banyak 

daerah di Indonesia yang berhasil menolak keberadaan 

mini market adalah di Sumatra Barat. Namun, di kota 

Padang, pada akhirnya tetap berdiri mini-market sejenis 

dengan nama yang sudah diganti dengan Minang Mart. 

Jauh sebelumnya, pernah terjadi penolakan pembangunan 

sebuah rumah sakit dan pusat perbelanjaan di pusat kota 

Padang. Kelompok tertentu memunculkan isu agama dan 

ras dalam aksi penolakan tersebut. Akhirnya, penolakan itu 

padam ketika dikatakan bahwa rumah sakit tersebut akan 

diberi nama Minangkabau Internasional Hospital. 

Selain itu, para intelektual, budayawan, seniman, 

dll. pernah menggagas agar Sumatra Barat mendapat 

keistimewaan seperti DI Aceh dan DI Yogyakarta. Maka, 

mereka menginginkan adanya DIM (Daerah Istimewa 

Minangkabau) di mana sistim pemerintahannya diharapkan 

bisa menggunakan sistem Minangkabau. Di lain waktu, 

ketika suatu komposisi kabinet pemerintahan diumumkan, 

banyak yang menelusuri seberapa besar porsi untuk tokoh 

Minang di dalamnya. Ketika ada tokoh nasional berdarah 

Minang yang “bermasalah” maka banyak yang merasa 

terganggu keminangannya, seakan-akan tindakan yang 

dilakukan tokoh itu berhubungan langsung dengan latar 

belakang etnis. Seberapapun kosmopolitnya Tan Malaka, 

Hatta, Sjahrir, Haji Agus Salim, M. Yamin, dll. di masa hidup 
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mereka, toh masih banyak dari kita yang melihat mereka 

sebagai orang Minang belaka tanpa mempertimbangkan 

bahwa keberhasilan mereka tak semata-mata disebabkan 

oleh faktor keminangkabauan saja.  

Kebudayaan Minangkabau tentu punya dimensi 

progresif dalam dirinya. Tapi di saat bersamaan, tak sedikit 

dari kebudayaan ini yang  perlu untuk ditinggalkan karena 

kerapuhannya menghadapi tantangan zaman ini. Namun 

begitu, kita tak akan pernah bisa mengevaluasi suatu 

kebudayaan seperti itu tanpa pernah benar-benar masuk 

sekaligus bisa berjarak darinya. Bahkan, kita tak akan 

pernah menyadari bahwa kebudayaan Minangkabau sudah 

jalan di tempat kalau kita masih saja terjebak pada tindak-

pikir Minangisasi tersebut. Paling hebat, kita hanya bisa 

mendaur-ulang “kejayaan masa lalu”. 

III

Kita sedang berada di dalam arena kontestasi identitas. 

Dengan suatu dan lain cara, setiap bentukan identitas 

bersaing dengan bentukan identitas lain. Artikulasi 

atas suatu identitas bahkan seringkali muncul sebagai 

sikap anti atas identitas lain. Dalam kontestasi ini, suatu 

kelompok bisa begitu membabi-buta untuk membedakan 

diri sejadi-jadinya dengan kelompok lain. Bahkan, agar 

semakin tampak beda, dengan begitu cepat, orang-orang 

memunculkan bentuk-bentuk identitas yang semakin 

variatif, terpecah, bahkan kadang guyah. Kontestasi 

tersebut bahkan tampak saling menunjukkan bahwa  

suatu identitas lebih unggul dari identitas lain atau suatu 

kebudayaan lebih luhur dari kebudayaan lain. 

Padahal, tak ada suatu identitas yang tunggal, 

murni, dan terbebas dari pengaruh apapun. Atau tak akan 
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ada suatu kebudayaan yang bisa berdiri sendiri tanpa 

hubungannya dengan kebudayaan lain. Artinya, tidak ada 

model kebudayaan tertentu yang jatuh begitu saja dari 

langit dan tidak berjalinkelindan dengan keberadaan 

kebudayaan lainnya. Dengan begitu, dapat kita katakan 

bahwa tak akan pernah ada satu identitas dan kebudayaan 

pun yang otentik. 

Kita mungkin berharap, dengan ketidakmungkinan 

menjadi otentik tersebut, setiap warga kebudayaan 

bisa menjauhkan diri dari sikap “merasa paling luhur”. 

Tetapi, pada kenyataannya di zaman ini, yang terjadi 

justru sebaliknya, keberbagaian identitas budaya justru 

mengarahkan pada terjadinya “perang keluhuran”, di mana 

setiap kebudayaan saling bersinggungan untuk tampil 

sebagai yang paling luhur. Suatu pendukung kebudayaan 

tertentu gemar mendefinisikan kebudayaan lain sebagai 

“bukan kebudayaan kita” dan dengan begitu mereka 

memposisikan “cara hidup” mereka sebagai yang paling 

sempurna. Inilah yang kemudian mendorong munculnya 

sikap rasis, chauvinisme, dst.

IV

 Kita sedang berada dalam suatu simpul kebudayaan 

yang menjadikan aktivitas seni dan kegiatan intelektual 

sebagai ukuran utama. Konstruksi  atas “yang berbudaya” 

hanya dilihat dari bermacam aktivitas seni serta kegiatan 

intelektual belaka. Serba-serbi kerja kebudayaan hanya 

merangkum aktivitas baca puisi, penampilan seni-

pertunjukan, diskusi buku, ceramah budaya, polemik antar 

budayawan, konser musik, dan seterusnya. Aktivitas seperti 

itu kemudian menjadi arena pembeda bagi para seniman 

dan bukan seniman, budayawan dan bukan budayawan 
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atau cendekia dan mana yang orang biasa saja. Sadar 

atau tidak, kebiasaan seperti inilah yang justru yang paling 

sering kita lakukan atas nama semesta “kebudayaan”.

 “Kebudayaan sebagai seni dan aktivitas 

intelektual” seperti itu sebenarnya hanya model yang 

berbeda dari cara berpikir “kebudayaan sebagai cara 

hidup yang luhur”. Keduanya mempunyai kencendrungan 

yang sama: mengambil sedikit dari sebegitu kompleks 

kehidupan manusia dan menjadikannya sebagai 

indikator utama untuk menentukan apa yang paling 

luhur. Dalam paradigma kebudayaan ini, sadar atau tidak, 

kita sebenarnya sedang melanggengkan bahwa yang 

berbudaya sekaligus yang luhur itu hanyalah orang yang 

mempunyai ketertarikan pada kesenian dan kegiatan 

intelektual. Maka, tak heran, bila orang-orang yang 

menggunakan paradigma ini akan menganggap kerja-kerja 

“non-seni” (seperti teknik, fisika, dst.) dan “non-intelektual” 

(seperti tukang, loper koran, buruh, sopir gojek, dst.) 

sebagai kerja yang tak ada urusannya dengan kebudayaan. 

Karena terlanjur berpandangan seperti itulah kita jadi 

sering terkejut sendiri bila seorang tukang gali kuburan 

ternyata gemar membaca buku kanon sastra, seorang 

dokter bedah fasih bicara estetika,  dan seterusnya.

Kebudayaan semestinya merangkum semua aktivitas 

manusia di mana praktik kesenian dan kerja intelektual 

hanya bahagian belaka. Kerja penciptaan seni pertunjukan, 

senandung para buruh ketika jam istirahat di pabrik, 

penyair baca puisi di auditorium, teriakan sopir angkot 

mendemo taksi online, dan sorak-sorai para pedagang di 

pasar, semestinya sama-sama dipandang sebagai “aktivitas 

seni.” Kerja pembangunan jalan tol, aktivitas membersihkan 

sampah di sungai, perbaikan perumahan rakyat, agenda 
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mendongeng untuk anak-anak, penambahan buku-buku 

di pustaka publik, dan kejar-kejaran antara polisi dan 

pembalap liar, semestinya sama-sama dipandang sebagai 

“aktivitas budaya”. Dengan kata lain, suatu aktivitas 

kebudayaan tak hanya mencakup “apa yang baik”, tetapi 

bisa juga “apa yang harus diperbaiki” atau semacamnya. 

Kita terlalu tergesa-gesa menjadikan segala tindakan 

“buruk” sebagai “bukan budaya kita” seakan-akan “yang 

buruk” itu datang dari luar kita tanpa kita minta, padahal 

seringkali kasus yang terjadi justru menunjukkan bahwa 

segala “yang buruk” itupun lahir dari “praktik kebudayaan” 

yang telah kita maknai bersama sebelumnya.

V

Kita membutuhkan suatu model kebudayan yang dapat 

mengondisikan suatu perubahan yang radikal. Kebudayaan 

mesti diposisikan sebagai kata kerja. Kebudayaan bukan 

semata-mata kata sifat: baik-buruk, luhur-banal, dst. Kita 

butuh “kebudayaan bersama”. 

Dalam “kebudayaan bersama,” tak ada “perang 

keluhuran”. Dalam “kebudayaan bersama,” tak ada 

superioritas seni dan aktivitas intelektual terhadap 

bentuk aktivitas manusia lainnya. Dalam “kebudayaan 

bersama,” kita dituntut untuk terus-menerus membentuk 

dan mendefinikan ulang praktik bersama dari anggota 

kebudayaan itu sendiri. Dalam “kebudayaan bersama,” 

nilai-nilai tidak hanya ditetapkan oleh sejumlah orang, 

seperti seniman saja, budayawan saja, akademisi saja, 

pemerintah saja, dst. 

Tak ada urusan perwakilan dalam “kebudayaan 

bersama” karena dalam setiap perwakilan akan selalu 

ada mekanisme kekuasaan satu pihak atas pihak 
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lainnya. Dalam “kebudayaan bersama” apa yang tadi 

kita permasalahkan sebagai “cara hidup”, seni, aktivitas 

intelektual, dan sebagainya, mesti melibatkan setiap 

anggota masyarakat secara aktif. 

“Kebudayaan Bersama” tersebut tak akan pernah 

bisa tercapai bila Minangkabau belum direvolusi dari 

dalam. Kalau tidak begitu, dengan semakin meluasnya 

praktik Minangsentris dan Minangisasi saat ini, kita hanya 

akan memperkokoh “Minangkacau”. Apa yang harus kita 

revolusi dari dalam Minangkabau? Mari kita perdebatkan. 

Bertukar pikir dengan paham. ●

HERU JONI PUTRA ahir 13 Oktober 1990 di di Payakumbuh, Sumatra Barat | Penyair | 

Alumnus Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Kini melanjutkan di 

Cultural Studies, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia | Buku pertamanya Badrul 

Mustafa Badrul Mustafa Badrul Mustafa (Nuansa Cendekia, 2017). 
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ABYU AMANDA ALDI “OUT OF CONTROL” 

akrilik pada kanvas, 84cm × 61.5 cm, (2017)

ADE JASLIL PUTRA “KUCING-KUCINGAN”  

akrilik pada kanvas, 130 cm x 120 cm, (2017)
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AGUS KURNIAWAN “SETELAH MATI” 

cetak pada akrilik, 43cm x 33cm, (2016)

FAUZI RIZAL “KEEP ON LYING”  

cukil kayu pada kertas, 54cm x43cm, (2017)
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MELTA DESYKA ’’HIDUP’’ 

akrilik pada kanvas, 90cm x120cm (2017)

GUN HADI ’’KLASIK’’ 

akrilik pada kanvas, 130cm x100cm (2017)
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OKTAVIYANI “MOON CHILD” 

cat minyak pada kanvas (2016)

MILPI CHANDRA “MEMELIHARA YANG MATI”  

drawing pen , akrilik pada kertas ,79cm x 59 cm (2016)
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PATRIO SAPUTRA

OKY ANTONIUS “MEMBAUR DALAM IKATAN”

akrilik pada kanvas, 150 cm x 120 cm (2017)
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FORMMISI-YK

Forum Mahasiswa Minang Institut Seni Indonesia Yogyakarta dising-

kat  FORMMISI-Yk adalah organisasi independen dari perkumpulan 

mahasiswa seni yang dari keturunan Minangkabau(SumateraBarat)

dantercatat masi hberstatus mahasiswa di kampus ISI  Yogyakarta.

FORMMISI-Yk berdiri 14  Mei 2006 dengan anggota sebanyak 54 orang 

dari tiga  fakultas,  yakni Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Seni Media 

Rekam. FORMMISI-Yk, sejak  berdiri selalu  berupaya memberikan 

kontribusi positif terhadap masyarakat akademis maupun mas-

yarakat umum (Sumatera Barat khususnya), baik yang bersifat seni, 

budaya,  sosial  dan  perkawanan.

Setiaptahunnya,dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di ISI 

Yogyakarta, FORMMISI-Yk selalu membuka bimbingan/privatun-

tuk persiapan ujian masuk ISI  Yogyakarta.  FORMMISI-Yk menjadi 

mediator  dan  fasilitator  bagi  para  pelajar  di  Sumatera  Barat  

untuk  melajutkan  pendidikan  tinggi  di   bidang seni  dan  budaya  

di  ISI  Yogyakarta.  Bimbingan  tersebut  diselenggarakan  dengan  

gratis  tak  dipungut bayaran.  Alhamdulillah,  para  pelajar  yang  

mengiku  bimbingan  tersebut  setiap  tahunnya  selalu  lulus menjadi   

mahasiswa ISI  Yogyakarta dengan hasil tes  terbaik.  Bimbingan ini  

dilaksanakan untuk seluruh fakultas  di  ISI  Yogyakarta  oleh  para  

anggota  FORMMISI-Yk.FORMMISI-Yk,  merupakan bagian  dari  Komu-

nitas Seni  Sakato  (Sakato  Art Community),  perkumpulan seniman  

asal  Minangkabau.  Posisi  FORMMISI-Yk,  adalah  anak  organisasi  

dari  Sakato  yang diperuntukan  bagi  mahasiswa  yang  menempuh  

pendidikan  seni  di  ISI  Yogyakarta.
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Penasehat MAF 
Prof. Dr. Fasli Djalal

Penasehat MCAF 
Riri Satria  

Dewan Artistik 
M. Aidil Usman
Hartati
Jefriandi Usman
 
Ketua Pelaksana 
M. Aidil Usman

Wakil Ketua Pelaksana 
Yessy Apriati
Jefriandi Usman

Logistik 
Yenni Rahmawati

Sekretariatan 
Rina Septani

Bendahara 
Ais Tyaningnung

Penulis, Editor & Program Diskusi 
Heru Joni Putra
Esha Tegar Putra

Desainer Grafis 
Riosadja

Sosial Media  
Dita Anindhika

Foto & Video  
Bryan dan Tim Komunitas Budi Luhur  

Produksi Panggung & Pameran 
Ujang Wahyudi
Wirman Simago
Rang Mando
Eko Kotip
Ale Usman
Eko Prasyudi

Penerima Tamu & Usher 
Maria Bernadeth
Eka Oktaviana

L.O 
Teater Elnama

Sipangka Alek 
Sastri Sunarti Sweeney
Yoen Aulina Casym

KEPANITIAAN
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Bapak Oesman Sapta Odang
Bapak Irwan Prayitno
Bapak Fahmi Idris
Bapak Erwanto Sad Adiatmoko
Bapak Iskandar Lubis
Bapak Nofi Chandra
Bapak Veri Yonnevil
Bapak Novesar Jamarun
Bapak Wolly
Bapak Masfet Yones
Bapak Helfiardi Darma
Bapak Mudjib Hermani
Ibu Rieke Dyah Pitaloka 
Ibu Felia Salim 
ibu Astri Asgani
Ibu Auda Awe

Indonesian Dance Festival 
Dewan Kesenian Jakarta
UP PKJ Taman Ismail Marzuki
ISI Padangpanjang

Bank Nagari 
Pt. Semen Padang
Titik Group
Gebu Minang
Indonesia Rumah Kita
Monica Printers
Indigo Audio
Prisma Lighting

Peduli Luhak Nan Tuo
Komunitas Gelombang Minangkabau 
Mappas (Masyarakat Peduli Pariwisata Sumatera Barat)
Forkinda (Forum Komunikasi Indarung)
Tim Dokumentasi Universitas Budi Luhur
Kru Panggung Teater Elnama
Kru Panggung Graha Bhakti Budaya

Seluruh Seniman Pendukung 

Seluruh Masyarakat Minangkabau dan Semua Pihak  
yang turut menyemangati acara ini terlaksana

Didukung oleh

UCAPAN  
TERIMA  
KASIH
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