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ABSTRAK
Perkembangan sanggar tari dari Pajaga Gilireng ke Tomaradeka Wajo adalah
perkembangan tari yang juga disebut Pajaga Gilireng tetap menjaga substansi
dasar tarian. Beberapa perubahan dalam bentuk gerak hanyalah perkembangan
bertujuan untuk menghilangkan kesan tunggal bahwa gerakan disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Sanggar Tari Pajaga Gilireng yang juga disebut Maradeka
diatur untuk mendukung pertunjukan rutin, pernikahan orang biasa, dan untuk
wisatawan. Sementara pada awal mula, tarian Pajaga Gilireng hanya dilakukan
di istana untuk penjemputan tamu penting kerajaan, dan pernikahan putra raja.
Perkembangan sanggar tari dari Pajaga Gilireng ke Maradeka meliputi berbagai
mappanetta, mappakaraja, marrongko, mabbetta, dan mallebu/massingkeruang.
Kostum yang digunakan adalah pakaian khas Sulawesi Selatan dan penggunaan
senjata properti (parang) dan kaliao (perisai).
Kata kunci: Tari Pajaga Gilireng, Sanggar Tomaradeka

ABSTRACT
The Development of Pajaga Gilireng Dance A Creativity of Tomaradeka
Dance Studio in Rajo Regency, South Sulawesi Province. Dance Studio version
Pajaga Gilireng Tomaradeka Wajo is the development of dance Pajaga Gilireng ever
while maintaining the basic substance of dance. Some changes in range of motion is
merely a development aimed at eliminating and mono gerak impression tailored to
the times. Gilireng Pajaga Dance Studio version Maradeka To serve as a regular gig
as the performances, weddings ordinary people, and pick up tourists. While at first
dance Pajaga Gilireng can only be performed in the palace as a royal guest pick-up
means, the king’s son’s wedding. Dance Studio version Pajaga Gilireng To Maradeka
consists of various mappanetta, mappakaraja, marrongko, mabbetta, and mallebu/
massingkeruang. Costumes used are typical attire of South Sulawesi and use the property
weapon (machete) and kaliao (shield).
Keywords: Pajaga Gilireng Dance, Tomaradeka Dance Studio
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Pendahuluan
Seni pertunjukan sebagai hasil karya budi dan
daya manusia muncul dan berkembang di berbagai
tempat. Kemunculan dan perkembangannya
sepanjang kehidupan manusia pula. Salah satu
bentuk seni pertunjukan adalah tari dengan
bermacam-macam aspek pendukungnya. Perkembangan tari memiliki bermacam-macam wujud
penyajian sesuai dengan kepentingan masyarakat
penyangganya. Kehidupan maupun wujudnya
sangat bergantung kepada masyarakat tersebut.
Artikel ini berusaha membahas perjalanan
yang dialami oleh suatu seni pertunjukan berbentuk tari yang disebut Pajaga Gilireng. Semula seni
pertunjukan ini dipercaya sebagai sebuah tari
sakral yang dilaksanakan di Kerajaan Gilireng pada
masanya. Gilireng adalah salah satu kerajaan yang
terletak di Kabupaten Wajo yang berada di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan.
Tari Pajaga Gilireng hidup serta tertata
di kerajaan yang mendapat tambahan sebutan
nama tempatnya, yaitu di wilayah Gilireng, lebih
tepatnya di kota Sengkang yang merupakan
ibukota Kabupaten Wajo. Sebagai suatu tari yang
berada di istana, penyajiannya dikaitkan dengan
kepentingan tertentu. Tari ini semula dilakukan
untuk memberikan semangat kepada para prajurit
kerajaan ketika hendak berperang.
Perkembangannya kemudian adalah menjadi
sebuah tontonan. Fenomena terakhir memperlihatkan bahwa tari ini merupakan salah satu bagian
dari upacara penjemputan pengantin. Perkembangan atau perubahannya sejalan dengan pendapat
Soemardjan (1982), yang mengemukakan bahwa
perubahan kebudayaan bersangkut-paut dan tidak dapat dilepaskan dari suatu tatanan penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam
cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.
Demikian pula tari yang semula hidup di istana ini,
pemenuhan kebutuhan dengan cara baru yang dipandang sebagai suatu perbaikan menjadikan salah
satu sebab perkembangannya menjauh dari istana.
Tuntutan untuk beradaptasi dengan keadaan adalah salah satu cara bagi keseniankesenian yang telah ada untuk bertahan dan
menyesuaikan diri dengan perubahan yang

terjadi. Dalam menghadapi perubahan, beberapa
kesenian diikat dalam syarat-syarat konvensional
atau biasa disebut pakem, yang merupakan alat
untuk mempertahankan bentuk dan makna
kesenian tersebut. Pelanggaran terhadap pakem
yang telah ditentukan dianggap sebagai sebuah
ketidakpatutan dan akan mendapatkan hukuman
secara sosial. Akan tetapi, dalam kenyataannya
keberadaan sebuah pakem tak selamanya dapat
mempertahankan bentuk dan konvensi sebuah
kesenian dari proses perubahan. Unsur-unsur yang
tetap dipertahankan dan diturunkan antargenerasi
menjadi tradisi kebudayaan.
Proses perubahan tari Pajaga Gilireng di
Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan sampai saat ini,
yaitu dari bagian ritual menjadi seni pertunjukan
adalah sebuah fenomena menarik untuk dikaji.
Perubahan dalam waktu yang cukup lama dan
dipengaruhi oleh berbagai sebab, telah mengantar
Pajaga Gilireng pada realita yang memperlihatkan
bahwa saat ini ia merupakan ritual yang bersifat
sakral, namun sekaligus juga sebagai pertunjukan
seni. Perubahannya dapat dikatakan perlahan tanpa
gejolak atau paksa. Perubahannya akibat akulturasi
budaya dan kepentingan karena unsur-unsur
baru yang masuk untuk memenuhi kebutuhankebutuhan baru yang timbul karena perubahan
situasi, atau sebagai originasi.
Kebutuhan untuk memperlakukan Pajaga
Gilireng, sebagai suatu wujud seni pertunjukan
yang lebih menonjolkan sisi estetisnya, menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan
bermacam-macam norma dan nilai yang berlaku
pada dunia seni pertunjukan. Penyesuaian durasi
pertunjukan, pemilihan kostum, properti, tata
panggung, musik pengiring, dan sebagainya
dimasukkan ke dalam konvensi baru tanpa
meninggalkan nilai-nilai yang sebelumnya sudah
tertata di dalamnya.
Perkembangan zaman, perubahan tatanan
sosial, penemuan teknologi, dan berbagai
pengaruh lain telah memaksa berbagai bentuk
ekspresi seni untuk menyesuaikan dengan keadaan
sekitarnya. Seperti juga dinyatakan bahwa semua
kebudayaan pada suatu waktu menjadi berubah
karena bermacam-macam sebab, seperti perubahan
lingkungan yang menuntut perubahan kebudayaan
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yang adaptif, perubahan pandangan suatu bangsa
terhadap lingkungan tempat tinggalnya, dan
kontak yang terjadi dengan bangsa asing.
Perubahan Tari Pajaga Gilireng
Pajaga Gilireng berasal dari bahasa Bugis yang
berarti pemberani atau kesatria. Kata pemberani
dalam bahasa Makassar diucapkan to barani. Seni
pertunjukan ini ditampilkan oleh pasukan-pasukan
terbaik kerajaan Wajo yang pada umumnya berdiam di Desa Gilireng (Latief, 1995). Tari Pajaga
Gilireng ini lahir atas tuntutan kebutuhan masyarakat pendukung Kerajaan Gilireng pada zamannya. Ketika itu yang diinginkan adalah menjadikannya sebagai sarana pengungkapan gejolak
hati yang mendalam dan mendambakan harapan
untuk menghirup udara kemerdekaan dan kebebasan, serta dinapasi oleh gejolak semangat yang
tak kenal menyerah. Persebaran Pajaga Gilireng
pada masa kerajaan hanya terbatas pada wilayah
tertentu, yaitu di dalam wilayah Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Pammana, keduanya berada
di Kabupaten Wajo.
Cerita tutur menyebutkan bahwa tari ini
merupakan peninggalan leluhur. Kehadirannya
pada masa pemerintahan La Makkulawu Arung
Gilireng di Kerajaan Gilireng pada tahun 1491.
Penarinya adalah laki-laki sehingga dinamakan
tari Pajaga Burane. Burane dalam bahasa setempat
berarti laki-laki. Seni pertunjukan yang dilakukan
oleh laki-laki ini digunakan sebagai pelengkap
untuk berbagai macam upacara dalam lingkungan
istana. Pementasannya selain sebagai hiburan raja,
juga untuk menjemput para bangsawan (datu)
yang berkunjung ke istana, serta hiburan bagi para
tamu yang datang dalam peristiwa khitanan dan
perkawinan para putra/putri raja.
Seni pertunjukan yang bernama Pajaga
Gilireng merupakan adat turun-temurun yang
hanya ditarikan oleh para laki-laki keturunan
raja yang sudah akil balik (dewasa). Masyarakat
kebanyakan, yang bukan keturunan raja atau
bangsawan, tidak diperkenankan menarikannya.
Mereka hanya bisa menonton pertunjukannya.
Hal ini tidak semata-mata tanpa alasan tertentu.
Diperkirakan bahwa kerajaan bermaksud
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mempertontonkan kewibawaan dan keperkasaan
para bangsawan (wawancara dengan Dammar,
2012). Jumlah penari yang menyajikannya tidak
terbatas, tetapi dalam jumlah genap karena harus
berpasang-pasangan misalnya empat, enam, dan
delapan. Semua penari dilatih khusus oleh seorang
pelatih, yang juga keturunan raja, yang disebut
Macanang Karung. Ia juga berwenang menentukan
atau menunjuk penari. Macanang Karung tidak
lain adalah penari senior.
Tari Pajaga Gilireng pernah meredup
kemudian menghilang sekitar tahun 1920-an, yaitu
pada zaman pemerintahan Belanda di Kabupaten
Wajo. Salah seorang pemerhati budaya dan tradisi
Wajo yang bernama Faisal menyampaikan bahwa
pemerintah kolonial Belanda pada saat itu yang
melarang tari tersebut ditampilkan. Dikhawatirkan
tari ini dapat membakar semangat para ksatria
untuk berperang dan melawan Belanda sehingga
kehadirannya dilarang.
Seni pertunjukan ini kemudian digantikan
dengan Tari Pajoge Angkung yang banyak disebutsebut berasal dari kerajaan Bone. Ia difungsikan
sebagai tari hiburan dan pergaulan. Pajoge
Angkung yang juga ditarikan oleh kaum lakilaki dimaksudkan oleh para laki-laki setempat
untuk melecehkan Belanda (wawancara, 2012).
Sehubungan dengan Pajoge Angkung, Nurlina
Syahrir mengemukakan bahwa di Sulawesi Selatan
tidak banyak dijumpai bentuk-bentuk tari yang
ditampilkan oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan
persepsi masyarakat yang menunjuk bahwa penari
adalah kaum perempuan dan bissu (wawancara
dengan Nurlina Syahrir, 2012). Bissu adalah lakilaki yang berperilaku dan berpakaian sebagaimana
perempuan. Mereka dipandang sebagai orangorang yang mempunyai kesaktian dan diminta
sebagai penjaga benda-benda pusaka di istanaistana di Sulawesi Selatan.
Pajoge Angkung sebagai salah satu tari hiburan
dan pergaulan semula hanya dibawakan oleh bissu.
Akan tetapi, saat ini ditarikan oleh waria. Pajoge
Angkung sempat muncul dan berkembang di
Kerajaan Gilireng menggantikan Pajaga Gilireng
yang menghilang. Sampai saat ini belum ada yang
mengetahui secara pasti bagaimana tari Pajoge
Angkung yang berasal dari Kerajaan Bone hadir
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di Kerajaan Gilireng saat Tari Pajaga Gilireng
menghilang.
Setelah sekian lama Pajaga Gilireng tidak
diadakan, akhirnya pada tahun 1970-an, tari ini
diketengahkan kembali oleh Andi Mansur Hamid
yang menjabat selaku Kepala Seksi Kebudayaan
pada saat itu di Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo.
Usaha yang dilakukan oleh pariwisata patutlah
dihargai karena melalui pariwisata seni pertunjukan
yang dalam kurun waktu tertentu menghilang
kembali dimunculkan dan diperkenalkan kepada
masyarakat yang belum pernah menyaksikan tarian
ini. Tidak dipungkiri bahwa pariwisata memiliki
cara-cara sendiri untuk memperkenalkan kesenian
tradisional khususnya di Kabupaten Wajo.
Tari Pajaga Gilireng saat ini mengalami
perubahan yang dapat dilihat melalui beberapa
aspek yang membangun wujudnya. Aspek-aspek
tersebut tampak antara lain dari gerak dan desain
lantainya. Perubahan yang dimaksud saat ada
beberapa gerakan yang dipersingkat durasinya,
ada pula gerak yang dikembangkan. Seperti
halnya yang diungkapkan Soedarsono bahwa seni
pertunjukan yang dikemas oleh anggota masyarakat
wisata memiliki ciri-ciri: (1) tiruan dari aslinya;
(2) versi singkat atau padat; (3) dikesampingkan
nilai-nilai sakral, magis, dan simbolisnya, atau
nilai primernya; (4) penuh variasi; (5) disajikan
dengan menarik; dan (6) murah menurut ukuran
kantong wisatawan. Maka dengan melihat teori ini,
tidaklah mengherankan ketika tarian tradisional
yang berkembang melalui pariwisata tidaklah
seperti aslinya karena beberapa hal.
Setelah itu tak pernah terdengar lagi kabar
berita tentang Tari Pajaga Gilireng ini. Walaupun
demikian, setelah bertahun-tahun lamanya Tari
Pajaga Gilireng ini muncul dengan versi yang
berbeda. Berdasarkan wawancara dengan Faisal
Pangeran pada tanggal 16 Februari 2012 yang
merupakan pimpinan Sanggar Tomaradeka
Kabupaten Wajo dinyatakan bahwa Tari Pajaga
Gilireng Versi Sanggar Tomaradeka pertama kali
dipentaskan pada tahun 2000 dalam acara Pagelaran
Seni Budaya yang sekaligus memperingati hari
ulang tahun sanggar tersebut. Namun, pada saat
itu narasumber dan penari asli tari Pajaga GIlireng
sudah sangat sulit ditemukan. Hanya ada satu

penari yang pernah menarikan tari ini bernama
Dammar Jabba. Penari senior inilah yang memberi
sedikit informasi tentang Tari Pajaga Gilireng,
tetapi kendalanya sangatlah banyak karena beliau
sudah tua jadi ingatannya pun terbatas. Adapun
penelitian sebelumnya oleh Latief tentang tari ini
pada tahun 90-an, namun setelah diperhatikan
penelitian ini pun tidak lengkap. Beberapa kesulitan
untuk menelusuri bentuk asli Tari Pajaga Gilireng
tidak menjadi kendala untuk mementaskannya
kembali, tetapi karena keterbatasaan itulah yang
membuat Sanggar Tomaradeka mementaskan
Tari Pajaga Gilireng dengan versi mereka yang
bentuk penyajiannya berbeda. Karena hal itulah,
ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tari
tersebut. Sejalan dengan perubahan itu terciptalah
Tari Gilireng Versi Sanggar Tomaradeka yang masih
dilestarikan sampai saat ini.
Perubahan tari ini dapat dilihat dari bentuk
penyajiannya. Misalnya dahulu tari ini hanya bisa
ditarikan oleh bangsawan, namun saat ini siapa pun
bisa mempelajari dan membawakan tari ini. Tanpa
meninggalkan nilai dan makna tari perubahan pun
terjadi dari ragam gerak, ada ragam gerak yang
dihilangkan dan dikreasiakan. Namun, kostum dan
iringan musik masih tetap dipertahankan.
Pengembangan tersebut semata-mata sebagai
upaya untuk menyeleraskan dengan perkembangan
zaman dan lebih memperindah tarian tersebut
agar tari ini tetap eksis dan diterima oleh generasi
muda sebagai penerus pelestari budaya tradisional.
Hingga saat ini Tari Pajaga Gilireng di Kabutapen
Wajo masih dipentaskan ketika ada acara HUT
Kabupaten Wajo, penjemputan tamu-tamu penting, dan upacara pernikahan.
Hal ini muncul karena kebutuhan dan
ketertarikan pada hal-hal yang bernilai estetis
sehingga unsur-unsur estetis dalam ritual Tari
Pajaga Giireng yang lebih cenderung pada nilai
ritual kemudian berkembang menjadi sebuah
performance. Seperti pendapat Bronislaw
Malinowski dalam Koentjaraningrat (2010),
bahwa segala aktivitas kebudayaan bermaksud
memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah
kebutuhan naluri manusia yang berhubungan
dengan seluruh kehidupannya. Kesenian sebagai
salah satu dari unsur kebudayaan, terjadi karena
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mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan
nalurinya akan keindahan. Maka, Pajaga Gilireng
yang awalnya adalah hal-hal yang berhubungan
dengan sesuatu yang sakral, perlahan-lahan mulai
memasuki wilayah yang profan.
Dalam teori mekanisme perubahan, prosesproses yang terlibat adalah penemuan baru
(invention), difusi, hilangnya unsur kebudayaan
(cultural loss), dan akulturasi. Dalam bahasan ini,
terlihat bahwa proses perubahan tersebut juga
terjadi pada Pajaga Gilireng. Pajaga Gilireng adalah
sebuah bentuk ekspresi jiwa yang diwujudkan
dalam tarian yang memuat unsur-unsur estetis
dan religius.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian terdapat
perubahan fungsi Tari Pajaga Gilireng. Seiring
dengan perkembangan zaman fungsi tari berubah
mengikuti dinamika perubahan masyarakat yang
ada di Kabupaten Wajo. Pembahasan mengenai
Tari Pajaga Gilireng ini ditinjau dari fungsi,
bentuk penyajian tari, kostum tari, dan alat musik
pengiring tari tersebut.
Fungsi Tari Pajaga Gilireng Versi Sanggar
Tomaradeka
Sebelum mengulas fungsi Tari Pajaga Gilireng
Versi Sanggar Tomaradeka, ada baiknya kembali
dibahas fungsi Tari Pajaga Gilireng pada awalnya
dengan maksud mengenali fungsi tari tersebut pada
zamannya dan dengan pada masa sekarang.
Tari Pajaga Gilireng adalah tarian tradisi
yang merupakan kelengkapan adat yang turuntemurun yang semula hanya dapat ditampilkan
pada lingkungan kerajaan khususnya di Kerajaan
Gilireng dan Kerajaan Pammana pada zamannya.
Tarian ini yang merupakan peninggalan leluhur
hanya bisa ditarikan oleh keturunan raja saja yang
dilatih khusus oleh Macanangkarung (orang yang
menentukan siapa yang diizinkan menari).
Tari Pajaga Gilireng hidup dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat suku Bugis, khususnya yang berdiam di Kabupaten Wajo. Jika ditinjau
dari segi fungsi, Tari Pajaga Gilireng ini dalam
kehidupan masyarakat Gilireng tidak mempunyai
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fungsi khusus karena tarian ini hanya bisa ditarikan
di lingkungan istana atau dengan kata lain tarian ini
milik kerajaan. Adapun fungsinya adalah sebagai
sarana upacara.
Tata kehidupan masyarakat kita dari zaman
lampau sampai sekarang masih tidak lepas dari
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
pelaksanaan upacara adat. Dalam upacara adat
tersebut, tari berperan sebagai salah satu media
pokoknya. Tari Pajaga Gilireng ini dipercaya dapat
menghubungkan manusia dengan dewa. Upacaraupacara yang menggunakan tari sebagai salah
satu medianya seperti pada Tari Pajaga Gilireng
ini digunakan dalam berbagai macam upacara
dalam lingkungan istana Kerajaan Gilireng,
seperti upacara penjemputan tamu-tamu raja
atau bangsawan (datu), menghibur raja, khitanan,
dan perkawinan anak raja. Namun, dalam pesta
pernikahan kerajaan tari ini tidak berfungsi untuk
memberi semangat kepada para prajurit untuk
berjuang, tetapi tarian perang ini memiliki filosofi
yang berbeda, yakni tentang bagaimana peperangan
dalam hubungan suami istri. Parang dan perisai
yang digunakan menyimbolkan tentang laki-laki
dan perempuan.
Berbeda halnya ketika tari ini diadakan pada
saat merayakan kelahiran seorang putra raja.
Tarian ini dimaksudnya agar kelak putra raja
menjadi laki-laki yang tangguh, berani, dan setia
kepada kerajaannya. Tari ini juga dimaksudkan
agar putra raja bisa menjadi pemimpin yang
bijaksana. Tari Pajaga Gilireng ini bisa dijuluki
‘tari multifungsional’ karena memiliku fungsi yang
berbeda sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
Seiring dengan perjalanan waktu yang
hampir menenggelamkan Tari Pajaga Gilireng
tersebut, ketika tari ini diangkat kembali oleh
Sanggar Tomaradeka sekitar tahun 2000, maka
tari Pajaga Gilireng pun berubah fungsi. Bahkan
Tari Pajaga Gilireng tidak lagi ditarikan oleh
anak-anak keturunan raja atau bangsawan, tetapi
sudah ditarikan oleh masyarakat biasa. Selain
itu, tari ini tidak lagi menggunakan alat perang
yang sesungguhnya. Saat ini hanya menggunakan
properti imitasi yang terbuat dari kayu. Tari Pajaga
Gilireng Versi Sanggar Tomaradeka berfungsi
sebagai pertunjukan biasa seperti pada acara-acara
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nasional, festival tari, penjemputan tamu asing
(wisatawan), dan pesta perkawinan masyarakat
biasa atau keluarga bangsawan.
Bentuk Penyajian Tari Pajaga Gilireng Versi
Sanggar Tomaradeka
Berdasarkan penelitian penulis, terdapat
beberapa ragam gerak Tari Pajaga Gilireng
yaitu ragam Mappanetta, ragam Mappakaraja,
ragam Marrongko, ragam Mabbetta, dan ragam
Mallebu/Massingkeruang. Bentuk penyajian dapat
digambarkan sebagai berikut : tarian diawali dengan posisi penari berdiri tegak dengan senjata
dirapatkan menyilang datar pada perisai di depan
dada dan dilanjutkan dengan gerakan sesuai kelima
ragam tersebut.
Ragam Mappanetta, gerakan pertama penari
melakukan sentakan kaki kanan dan ayunan tangan
kanan yang memegang senjata (parang) ke belakang
disertai dengan gerakan kepala, dan gerakan kedua
penari menghentakkan kaki kanan ke depan dan
mengayun senjata ke depan dan memukulkan
pada perisai hingga terdengar bunyi. Ragam ini
bermakna penari melakukan gerakan mengisi
tenaga dalam dan kekebalan tubuh.
Ragam Mappakaraja, gerakan pertama
penari dengan posisi kaki kanan berlutut sambil
mengacungkan senjata ke belakang diikuti dengan
pandangan penari. Gerakan kedua, perlahan-lahan
senjata (parang) ditarik dari belakang ke atas, dan
gerakan ketiga senjata kemudian perlahan-lahan
dibawa ke depan dan menancapkan ujung senjata
di tanah. Perisai tetap di tangan kiri di depan
dada. Penari menundukkan kepala sebagai tanda
penghormatan kemudian perlahan-lahan berdiri.
Ragam Mappakaraja ini bermakna penghormatan
atau memuliakan (lihat gambar 1).
Ragam Marrongko, gerakan pertama penari
tetap pada posisi berdiri dengan kedua kaki
ditekuk dengan posisi kaki kiri jinjit ke belakang
dan kaki kanan di depan, bersamaan dengan
kaki kiri melangkah dan tangan kanan yang
memegang senjata di ayun ke belakang diikuti
dengan pandangan, sementara tangan kiri yang
memegang perisai tetap di depan dada. Gerakan
kedua, penari kemudian melangkahkan kaki
kiri ke depan bersamaan dengan ayunan senjata

Gambar 1. Mappakaraja
;ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝ͗^ĞůĮĂŶĂ^ĂĞŶĂů͕μκλμͿ

ke depan lalu memukulkan pada perisai sambil
menggoyangkan badan dengan gerakan mengeper.
Gerakan ketiga, selanjutnya dengan gerakan yang
sama, tetapi kaki kanan melangkah ke depan
bersamaan dengan ayunan senjata ke belakang yang
diikuti pandangan mata sambil menggoyangkan
badan (mengeper). Gerakan keempat, kemudian
kaki kiri melangkah ke depan bersamaan dengan
ayunan senjata ke depan dan memukulkan pada
perisai, sembari membungkukkan badan sambil
digoyang dengan gerakan mengeper. Makna ragam
Marrongko ini adalah ungkapan semangat yang
menggebu-gebu sebagai luapan emosi keberanian.
Ragam Mabbetta, gerakan pertama penari
menarik senjata dari depan ke belakang dan
perisai di dorong ke depan bersamaan dengan
melompatnya kaki kanan ke belakang sementara
kaki kiri diangkat ke depan. Gerakan kedua senjata
diayun dari belakang ke depan agak ke bawah
bersamaan dengan melompatnya kaki kaki kanan
ke depan lalu kaki kiri di belakang diangkat, posisi
badan agak condong ke depan. Gerakan ketiga
senjata ditarik kembali ke belakang sambil kaki
kanan melompat ke belakang dan kaki kiri di depan
diangkat. Ragam ini bermakna saling menyerang.
Ragam Mallebu/Massingkeruang, gerakan pertama penari dalam posisi berdiri, senjata dirapatkan
pada perisai di depan dada dilanjutkan gerakan
kedua penari perlahan-lahan duduk berjongkok.
Gerakan ketiga senjata perlahan-lahan diangkat ke
atas agak ke belakang diikuti pandangan mata si
penari dilanjutkan gerakan keempat senjata kemudian perlahan-lahan di ayun kedepan sampai
33

Selfiana Saenal, Tari Pajaga Gilireng Sulawesi Selatan

ujungnya menancap di tanah tepat di depan kaki
kanan. Gerakan kelima penari perlahan berdiri dan
mengangkat senjata ke atas dan perisai tetap di depan dada sambil berteriak “Ya Bellae !!!”. Gerakan
keenam senjata kemudian perlahan diturunkan
sejajar dengan perisai di depan dada. Dalam ragam ini penari membentuk formasi lingkaran yang
bermakna persatuan dan kesatuan yang tak akan
pernah kendur dalam menghadapi masalah.
Berikut ini akan diuraikan pola lantai dalam
penyajian Tari Pajaga Gilireng Versi Sanggar Tomaradeka, sebagai berikut: 1). penari Marrongko
memasuki arena pentas dengan posisi awal dari
belakang berbaris dua; 2). penari berjalan ke depan
melakukan gerakan meppanetta dengan menyesuaikan arena pentas; 3). penari membentuk formasi
bersaf lalu melakukan ragam gerak mappakaraja;
4). penari membuat lingkaran besar dengan gerakan marrongko, kemudian secara perlahan memperkecil lingkaran lalu melakukan ragam mallebu/
massingkeruang, 5). penari masih dalam bentuk
lingkaran kecil dan melakukan ragam gerak marrongko; 6). penari kembali membentuk posisi baris
dua dengan melakukan ragam gerak mabbetta; 7).
penari masih dalam ragam mabbetta sambil bergerak untuk berhadapan; 8). penari kemudian membentuk formasi bersaf dan kemudian melakukan
ragam gerak mappakaraja; dan 9). penari kemudian
berdiri untuk meninggalkan arena pentas dengan
gerakan berlari.
Struktur penyajian Tari Pajaga Gilireng Versi
Sanggar Tomaradeka dapat dilihat dalam tabel
berikut (lihat tabel 1).
No.

Struktur

1.

Awal

2.

Pembuka

3.

Inti

4.

Penutup

Ragam
Mappanetta
Marrongko
Mappakaraja
Marrongko
Mabbetta
Marrongko
Mallebu/Massingkeruang
Mappakaraja
Marrongko
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Kostum dan Properti Tari Pajaga Gilireng Versi
Sanggar Tomaradeka
Penggunaan kostum dalam Tari Pajaga
Gilireng versi Sanggar Tomaradeka tidak berbeda
dengan kostum tari tradisional lainnya di Sulawesi
Selatan. Tari Pajaga Gilireng versi Sanggar
Tomaradeka menggunakan kostum dengan warna
yang bermacam-macam, antara lain merah, kuning,
dan hijau. Akan tetapi, warna kostum tersebut
tidaklah mempunyai makna khusus (simbol).
Kostum dan properti yang digunakan dalam
tarian ini adalah sebagai berikut: 1). baju lengan
panjang; 2). celana tiga perempat; 3). sarung
yang dilipat menjadi segitiga dan dikaitkan pada
pinggang; 4). hiasan kepala atau tutup kepala yang
disebut sinto atau sigera’sinto yang terbuat dari daun
lontar, namun karena mengalami perkembangan
pada saat ini sigera’sinto diganti dengan passapu;
5). senjata atau parang yang dipegang oleh tangan
kanan; 6). Kaliao (perisai) yang dipegang oleh
tangan kiri, kaliao ini dibuat dari kayu dengan
lebar ± 15 cm dan panjangnya ± 50 cm.
Alat Musik Tari Pajaga Gilireng Versi Sanggar
Tomaradeka
Alat musik yang digunakan dalam Tari Pajaga
Gilireng versi Sanggar Tomaradeka antara lain :
gendang, kancing, lea lea, gong, ana’ beccing yang
dibedakan menjadi ana’ beccing (sudah dimodifikasi) dan ana’ beccing (belum dimodifikasi).
Simpulan
Perubahan yang terus terjadi. Sebagai tanda
kedinamisan, perubahan adalah keniscayaan yang
tidak gampang untuk dihentikan. Begitupun dengan kebudayaan, dan seni yang menjadi salah satu
unsurnya. Perubahan yang terjadi karena faktor
internal dan eksternal mewarnai perjalanan budaya
dan seni di suatu kelompok masyarakat. Begitupun
dengan Tari Pajaga Gilireng di Kabupaten Wajo
Propinsi Sulawesi Selatan. Tari Pajaga Gilireng
versi Sanggar Tomaradeka merupakan upaya untuk
melestarikan tari tradisional khususnya yang hidup
di Sulawesi Selatan yang patut diapresiasi dengan
baik.

Journal of Urban Society’s Art | Volume 12 No. 1, April 2012

Terjadinya perubahan pada Tari Pajaga
Gilireng dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
perubahan sistem pemerintahan, cara penyajian
setiap generasi yang berbeda dalam membawakan
Tari Pajaga Gilireng, dokumentasi data tentang Tari
Pajaga Gilireng yang masih kurang, serta adanya
kepentingan pariwisata.
Perubahan ini memiliki konsekuensi tersendiri.
Nilai kesakralan perlahan meluntur dengan
berbagai alasan yang lebih bersifat pragmatis.
Akan tetapi, kandungan nilai positifnya masih
bertahan. Sebagai contoh, fungsi dan tujuan Tari
Pajaga Gilireng semakin meluas sehingga banyak
orang yang bisa mengambil manfaatnya. Sesuatu
yang semula ritual dan perlahan-lahan menjadi
profan, bukan berarti bahwa suatu ritual yang
pada umumnya disakralkan itu dimaknai buruk.
Ia kemudian menjadi lebih fleksibel dan memiliki
fungsi yang lebih luas. Ia menjadi lebih berdaya
guna dalam memenuhi keperluan dan tuntutan
masyarakat sesuai perjalanan waktu.
Perubahan dan perkembangan suatu tarian
bukanlah hal yang buruk, namun perlu diperhatikan
unsur-unsur pokok dalam tarian tersebut. Jika
hendak menganggap suatu tarian yang spiritnya
bertumpu pada tari tradisi bukanlah hal yang

negatif pula, namun tari yang telah digarap atau
digubah selayaknya memiliki nama yang berbeda.
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