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RINGKASAN DAN SUMMARY 

 Tari Manyakok merupakan salah satu tari tradisional masyarakat 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Ide terciptanya tari ini 

dilatarbelakangi oleh kegiatan masyarakat dalam menangkap ikan. Kegiatan 

tersebut oleh masyarakat dikenal dengan istilah Manyakok. Manyakok yaitu 

menangkap ikan dengan menggunakan alat yaitu sakok, yang terbuat dari bambu. 

Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan tekhnologi saat ini, tari Manyakok telah 

banyak mengalami pergeseran, dalam artian sebagai kesenian tradisi yang 

mestinya dapat dilestarikan dengan baik, tidak lagi demikian adanya saat 

sekarang.  

 Berkaitan dengan persoalan tari Manyakok, perlu diakui bahwa penyebab 

dari hidup matinya sebuah seni pertunjukan ada yang disebabkan oleh perubahan 

yang terjadi di bidang poltik, ada yang disebabkan oleh masalah ekonomi, ada 

karena perubahan selera masyarakat penikmat dan ada pula karena tidak mampu 

bersaing dengan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain (Soedarsono,2002:1). 

Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan kehidupan tari Manyakok, sekarang tari 

ini telah mulai ditinggalkan oleh mayarakat lingkungan sendiri. Hal tersebut lebih 

dititikberatkan kepada semakin berkurangnya minat masyarakat untuk 

mempelajarinya, bahkan sudah tidak lagi ditampilkan untuk kepentingan peristiwa 

budaya Pacu Jalur. Kondisi demikian disebabkan adanya pengaruh budaya baru 

yang dianggap lebih maju atau modern. Secara konseptual, apabila  ditinjau dari 

sudut estetika, kesatuan bentuk artistik dalam penggunaan ruang sosial strukrtur 

tari Manyakok masih sangat sederhana dan belum memiliki pola yang tertata 

dengan baik. Artinya seni pertunjukan tersebut belum mengalami sentuhan 

koreografis atau dengan kata lain, masih bersifat art by destination (Soedarsono, 

1999:3).  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peristiwa budaya Pacu Jalur yang 

selalu dimeriahkan setiap tahun yang ramai dikunjungi oleh wisatawan-

wisatawan, baik dari luar maupun dalam negeri, maka sudah sewajarnya timbul 
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keinginan untuk meningkatkan kualitas tari Manyakok dalam bentuk pemodernan 

sebagai upaya pelestariannya dalam budaya Pacu Jalur. 

Tujuan umum dari kegiatan Pemodernan tari Manyakok merupakan salah 

satu upaya untuk menghasilkan  produk baru karya komposisi tari Manyakok 

sesuai dengan perkembangan saat ini. Selain dari itu,  agar tari tersebut dapat 

hidup dan berkembang kembali dalam budaya masyarakat Pangean Kabupaten 

Kuantan SinginginRiau khususnya budaya Pacu Jalur sebagai upaya 

Pelestariannya. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif dan R&D, dengan menggunakan empat pendekatan ilmiah 

dipilih yaitu; (1) observasi,  bertujuan untuk pengamatan langsung terhadap obyek 

(2) Studi pustaka, bertujuan untuk mendapatkan the state of the art  penelitian tari 

Manyakok dengan penelitian-penelitian lain yang ada relevannya (3) 

Pemoderenan dalam bentuk Pengembangan, bertujuan untuk menerapkan metode 

R&D (4) Studi Eksprimen serta pemasaran, sebagai upaya pelestarian seni tradisi 

serta meningkatkan ekonomi masyarakat  melalui program budaya Pacu Jalur 

Penelitian ini direncanakan selama dua tahap, tahap pertama tahun 2017 

akan dilakukan observasi, penelusuran pustaka dan mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan tari Manyakok sekaligus mengamati teknik-teknik yang 

terdapat di dalamnya sebagai upaya melakukan pemodernan dengan 

menggunakan teknik-teknik pengemasan sesuai dengan ilmu komposisi tari, 

sehingga melahirkan produk baru tari Manyakok. Pada tahap kedua tahun 2018 

produk baru tersebut dikembalikan kepada masyarakat pendukung sebagai upaya 

pelestariannya melalui program budaya Pacu Jalur. Tidak kalah pentingnya  

sebagai bahan ajar pada mata kuliah di Fakultas Seni Pertunjukan Jurusan Tari ISI 

Padangpanjang Sumatera Barat. 

    

 

Kata Kunci; Tari Manyakok, Pemodernan, Pelestarian. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

        Kesenian daerah merupakan salah satu hal yang penting dibudayakan, 

karena kesenian daerah sangat berharga keberadaannya dalam pembangunan. 

Kesenian daerah disebut juga dengan kesenian tradisional yaitu, warisan dari 

peninggalan nenek moyang yang harus dibina dan dijaga kelestariannya, agar tidak 

punah begitu saja. Tradisi dalam arti serangkaian kebiasaan dari nilai-nilai yang 

diwariskan dari salah satu generasi kegenerasi berikutnya, hampir meliputi semua 

kehidupan masyarakat tertentu (UU Hamidi, 1981:62).  

Berbicara mengenai kesenian  tidak saja sebagai hiburan tetapi di 

dalamnya terkandung berbagai kegunaan  (dulce et utile) yaitu representasi dari 

ekspresi budaya masyarakat itu sendiri. Norma dan nilai kehidupan disampaikan 

dan disalurkan melalui kesenian, salah satunya tari Manyakok.  Dengan demikian 

kesenian akan hidup dan berkembang manakala masyarakatnya memelihara, 

mengembangkan, melakukan secara aktif dan mengapresiasi. Sehubungan 

dengan konteks itulah, secara kritis perlu dilihat bagaimana kehidupan kesenian 

tradisional, khususnya tari Manyakok di daerah Pangean.  

Tari Manyakok merupakan salah satu tari tradisional masyarakat Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Tari ini tumbuh dan berkembang sebagai 

bagian dari kegiatan mereka pada masa lampau yang menggambarkan rutinitas 

kehidupan sehari-hari masyarakat Pangean. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari informan ide terciptanya tari ini dilatarbelakangi oleh kegiatan 

masyarakat dalam menangkap ikan. Kegiatan tersebut oleh masyarakat dikenal 

dengan istilah Manyakok. Manyakok yaitu menangkap ikan dengan 

menggunakan alat yaitu sakok, yang terbuat dari bambu (Haliyusmi wawancara, 
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20 Mai 2017). Sehubungan dengan itu, Sumaryono juga berpendapat bahwa alam 

dan lingkungan dengan isi serta kelengkapannya sebenarnyalah mengandung 

nilai estetika yang alami, dan ini merupakan potensi besar bagi para seniman 

untuk mengeksplorasi dalam melakukan karya-karya seninya (Sumaryono, 

2003:39). 

Mengingat Perkembangan teknologi digital merupakan aspek yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga gaya hidup masyarakat 

pada umumnya semakin  modern, tidak terkecuali masyarakat Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Mudah-mudahan perkembangan tersebut 

diharapkan bisa dimamfaatkan sebagai solusi dalam penyelamatan kesenian 

tradisi khususnya tari Manyakok. Berdasarkan informasi di lapangan, pada 

awalnya tari ini sangat berperan di tengah-tengah masyarakat pendukungnya 

sebagai penyemarak dalam upacara adat dan acara peristiwa budaya Pacu Jalur 

dan acara-acara lainnya. Akan tetapi dewasa ini, tari manyakok telah mengalami 

pergeseran di lingkungan sendiri, artinya sebagai kesenian tradisi dalam 

masyarakat tidak dapat dilestarikan dengan baik,. Pergeseran dimaksud lebih 

dititik beratkan pada semakin berkurangnya minat masyarakat untuk 

mempelajarinya, bahkan sudah jarang ditampilkan untuk kepentingan upacara 

adat maupun acara peristiwa budaya Pacu Jalur. Kondisi demikian disebabkan 

sebagai akibat dari hadirnya pengaruh dari luar melalui berbagai media masa 

sekaligus hadirnya kompetitor kesenian yang sudah menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern, sehingga mengancam 

keberlangsungan kesenian tradisi setempat, salah satunya tari tradisi Manyakok. 

Selain dari itu, Apabila  ditinjau dari sudut estetika, strukrtur tari Manyakok 

masih sangat sederhana dan belum memiliki pola yang tertata sesuai dengan ilmu 

komposisi. Secara umum, terlihat bahwa nilai-nilai estetik yang terkandung 

dalam bentuk struktur seni tari Manyakok memiliki gerak yang diulang–ulang 

dan belum tertata secara baik dan rapi, masih sangat sederhana ditinjau dari 
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aspek-aspek komposisi tari. Aspek komposisi tersebut antara lain, gerak kostum 

tata rias dan busana, pola lantai iringan tari, dan lain lain belum tergarap dengan 

maksimal, sehingga dalam penampilannya kurang diminati. Artinya seni 

pertunjukan tersebut belum mengalami sentuhan koreografi atau dengan kata 

lain, masih bersifat art by destination (Soedarsono, 1999:3). Begitu juga dengan 

keberadaan tari Manyakok  dalam masyarakat pendukung semakin ditinggalkan. 

Hal ini terlihat dari minimnya frekuensi penampilannya dalam setiap kegiatan 

salah satu kegiatan peristiwa budaya Pacu Jalur. Arti kata  dari aspek kualitas, 

kesenian tersebut dapat dikatakan tidak mengalami perubahan. Problema yang 

dihadapi oleh tari Manyakok milik masyarakat Pangean ini, menarik untuk diteliti 

dan dikali kembali dalam program produk  terapan. Selain dari itu, di samping 

penyempurnaan dengan aspek komposisi secara umum, tari ini juga bisa hadir 

pada acara program Pacu Jalur yang bertaraf Nasional setiap tahunnya. Kegiatan 

ini tujuannya tidak lain, agar tari Manyakok  lestari kembali serta dapat lebih 

dikenal dalam bentuk yang baru tanpa meninggalkan kaidah tradisi, sehingga 

penampilannya lebih menarik dan generasi penerusnya juga tertarik untuk 

melestarikannya. Arti kata masyarakat Pangean khususnya Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau umumnya merasa lebih memilikinya sebagai identitas lokal.  

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau terkenal sebagai daerah yang memiliki agenda rutin yang terkenal 

dengan peristiwa budaya Pacu Jalur dan tempat-tempat wisata yang ramai 

dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik dari luar maupun dalam negeri. Oleh 

karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka penting dilakukan 

gerakan konkrit dalam bentuk usaha melestarikan tari Manyakok. Pelestarian 

tersebut dilakukan dengan cara memodernkan tari Manyakok dalam bentuk 

pengembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan prosedur 

yang semestinya. Hal ini dilakukan, karena Tari Manyakok sudah mengalami 

perjalanan yang cukup lama dan kurangnya minat masyarakat terhadap tari 
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tersebut, dikahawatirkan tari ini akan punah ditelan usia. Selain dari itu, tari ini  

memiliki keunikan baik dari segi penampilannya maupun dari penggunaan 

properti sakok yang terinspirasi dari prosesi menangkap ikan, akan tetapi belum 

tergarap sebagai sebuah seni pertunjukan yang memiliki nilai estetika. Terkait 

dengan permasalahan tersebut, seyogyanya dituntut tangan-tangan kreatif  untuk 

mempertahankan kontinuitas tari Manyakok. Bagaimanapun kesenian daerah 

perlu digali, dipelihara dan dilestarikan untuk memperkaya keanekaragaman 

budaya bangsa, tidak terkecuali tari Manyakok. Dengan demikian sebagai bentuk 

tanggung jawab tim peneliti yang berkecimpung di dunia seni, berkeinginan 

untuk menyelamatkan tari tersebut sekaligus untuk meningkatkan kualitas tari ini 

dengan bentuk pemodernan. Selanjutnya hasil dari pemodernan dalam bentuk 

produk baru karya tari Manyakok akan dikembalikan kepada masyarakat 

pendukungnya melalui program budaya Pacu Jalur pada tahap selanjutnya. 

Tujuannya supaya tari Manyakok  tetap eksis di tengah-tengah masyarakat sesuai 

dengan perkembangan  saat ini. Secara umum modern/modernisasi adalah suatu 

perubahan masyarakat dalam seluruh aspeknya dari masyarakat tradisional 

menuju masyarakat modern.  

 Sebagai langkah awal, dilakukan musyawarah dengan aparat pemerintah, 

seniman dan masyarakat Pangean, untuk melakukan penelitian, dengan cara 

menggali, membina dan mengembangkan tari tradisi Manyakok  secara 

terstruktur dari bentuk tari yang asli, kemudian dilakukan pemodernan dengan 

cara mengembangkan sesuai dengan pola dan teknik  ilmu komposisi tari. 

Tujuannya untuk melahirkan produk baru karya komposisi tari Manyakok yang 

lebih estetis. Program tersebut oleh masyarakat Pangean Kabupaten Singingi 

Riau menerima secara terbuka. Pengertian “terbuka” adalah kemampuan dan 

kemauan menerima berbagai implus dari luar dan mengolahnya menjadi ide ide 

yang mendorong kearah perwujudan yang inovatif yang mampu mendorong 

progresivitas diri dan lingkungannya ( Robby Hidayat: 2011.28). Sehubungan 
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dengan itu, karena kesenian adalah produk budaya masyarakat yang tidak pernah 

lepas dari masyarakatnya, dengan segala aktifitas budaya yang mencakup: 

mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan dan 

mengembangkan untuk kemudian usaha menciptakan kebudayaan baru lagi 

(Umar Kayam, 2000:21). Sejalan dengan itu, Sal Murgiyanto juga menjelaskan 

bahwa kelangsungan sebuah seni tradisi sangat bergantung dari adanya 

penyegaran atau inovasi yang terus menerus dari pendukungnya (Sal Murgiyanto 

;2004.3). 

 Hasil penelitian dalam bentuk produk baru karya komposisi tari kreasi yang 

berpijak pada tari tradisi Manyako pada tahap awai ini, akan dikembalikan 

kepada masyarakat pendukungnya  melalui program gelar budaya Pacu Jalur 

pada tahap kedua. Melalui program ini, produk baru karya tari Manyakok  lebih 

dikenal dan diminati oleh generasi penerus, sehingga tetap lestari meskipun 

perkembangan zaman selalu berubah. Penelitian ini penting dilakukan karena 

selain memberikan partisipasi terhadap aset daerah, hasil penelitian ini juga dapat 

diterapkan dan dimanfaatkan oleh PEMDA atau Dinas Pariwisata yang terkait, 

sebagai upaya promosi identitas daerah sekaligus upaya pelestarian tari 

Manyakok. Dampak dari produk ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat  

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Tidak kalah pentingnya hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada mata kuliah komposisi Tari 

dan Pengetahuan Tari di Institut Seni Indonesia Padangpanjang..  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberadaan tari Manyakok sebagai seni tradisi dalam 

masyarakat Pangean Kabupaten Singingi Riau 
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2. Bagaimana pemodernan tari Manyakok dalam bentuk pengembangan pada 

masyarakat Pangean Kabupaten Singingi Riau.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tari Manyakok merupakan salah satu tari tradisional masyarakat Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi Riau.  Ide terciptanya tari ini dilatarbelakangi oleh 

kegiatan masyarakat dalam menangkap ikan. Kegiatan tersebut oleh masyarakat 

dikenal dengan istilah Manyakok. Manyakok yaitu menangkap ikan dengan 

menggunakan alat yaitu sakok, yang terbuat dari bambu (Yulistia Indrawati 2005). 

Dalam hal ini, Sumaryono juga berpendapat bahwa alam dan lingkungan dengan isi 

serta kelengkapannya sebenarnyalah mengandung nilai estetika yang alami, dan ini 

merupakan potensi besar bagi para seniman untuk mengeksplorasi dalam melakukan 

karya-karya seninya (Sumaryono, 2003:39). 

Tari Manyakok pada awalnya berperan tidak saja sebagai hiburan tetapi di 

dalamnya terkandung berbagai kegunaan (dulce et utile) adalah representasi dari 

ekspresi budaya masyarakat itu sendiri, baik sebagai penyemarak dalam upacara adat, 

seperti upacara pengangkatan Penghulu, upacara perkawinan dan acara-acara lainnya. 

Secara tidak langsung  kesenian memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk masyarakatnya (Suwandono, dalam Edi Sedyawati, 1984).  Hal tersebut 

dikarenakan tari Manyakok  tidak terlepas dari ungkapan kreativitas dari budaya yang 

tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakatnya ( Umar Kayam, 1981). untuk 

mempertahankan kontinuitas tari tersebut akan dilestarikan melalui pertunjukan 

wisata. Bahkan, dibuktikan pula bahwa seni pertunjukan yang hampir punah, bisa 

hidup kembali karena keahlian industri pariwisata. ( Soedarsono,1999). 

Bagaimanapun karya tari tradisi perlu sentuhan “modernitas” agar dapat beradaptasi 

dengan masyarakat tempat tari tersebut berada. Dalam menikmati pertunjukan 

kesenian, para wisatawan hanya bertujuan untuk sekedar mendapatkan pengalaman 

estetis, bukan untuk menikmati dengan penghayatan. Dengan kondisi yang semacam  

itu, Soedarsono antara lain mengatakan: Kemasan kesenian yang cocok untuk 
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wisatawan yaitu, tiruan dari aslinya, singkat atau padat, penuh variasi, ditanggalkan 

nilai-nilai sacral, magis dan simbolisnya, dan murah harganya (Soedarsono, 1999:8) 

 Untuk melakukan pemoderenan tari Manyakok sebagai upaya meningkat kan 

kualitas dan pelestariannya perlu dilakukan pengembangan, salah satunya 

pengembangan gerak berdasarkan elemen-elemen komposisi tari antara lain aspek  

gerak yang terdiri dari ruang, waktu dan, tenaga, selain itujuga aspek lainnya seperti 

pola lantai tata rias busana, pola lantai iringan dan sebagainya.. Penataan dari 

berbagai aspek secara cermat  memberikan hasil yang maksimal. Hal tersebut 

merupakam  aspek koreografi yang harus dipahami dalam menata tari (Sal 

Murgianto, 2004).  

Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat lebih memilih 

menonton atau melihat segala sesuatu yang dianggap modern, mereka menganggap 

bahwa kesenian tradisi itu ketinggalan zaman alias kuno, hal tersebut juga dialami 

oleh tari Manyakok. Untuk mempertahankan kontinuitas tari tersebut dari kepunahan, 

maka dirasa perlu untuk melakukan kreatifitas dalam bentuk pemodernan sebagai 

upaya meningkatkan kualitas dan pelestariannya sesuai dengan perkembangan 

masyarakat saat ini. Kreatifitas merupakan kemampuan untuk mencipta, guna 

menghasilkan sesuatu yang baru ( Rusyana, 2008). Umar Kayam dalam bukunya 

Seni, Tradisi, Masyarakat menjelaskan bahwa apa yang disebut kreatifitas 

masyarakat berasal dari manusia-manusia yang mendukungnya (Umar 

Kayam,1981:39).). Sal Murgiyanto juga menjelaskan bahwa salah satu sifat yang 

dapat disebutkan dari orang-orang kreatif adalah peka terhadap lingkungan (Sal 

Murgiyanto 1992:12).). Selanjutnya   kesenian tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat tertentu memerlukan pemuasan akan rasa keindahan dan estetika. Sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh oleh Sumaryono bahwa, Seni tradisi tidak dianggap 

benda mati, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan tata 

nilai hidup zamannya (Sumaryono, 2003). 

Dengan arti kata, melakukan perubahan/ pengembangan yang lebih baik 

sesuai dengan perkembangan zaman sekarang (pemoderenan) dengan menggunakan 
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metode R&D yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. (Sugiyono, 2007:297). Selanjutnya Borg and Gall juga 

menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Effy Indratmo NS bahwa, yang 

dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan adalah “ a.process used 

develop and validate educational product” ( Effy Indratmo, 2016:58). Dengan 

pengertian tersebut maka serangkaian langkah penelitian dan pengembangan 

dilakukan secara siklis, yang mana pada setiap langkah yang akan dilalui atau 

dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah sebelumnya hingga pada akhirnya 

diperoleh suatu produk dari proses pendidikan yang baru.Dalam melakukan 

pengemasan/pengembangan, perlu adanya teknik-teknik yang harus diterapkan untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Teknik tersebut dapat berupa observasi atau 

pengamatan lansung terhadap objek, mempelajari tari tradisi kepada masyarakat, 

sekalipun  mengetahui sepenggal-sepenggal dari gerakan tari tersebut (Daryusti, 

2010)  

Selanjutnya untuk mengetahui bentuk baru karya komposisi tari Manyakok  

sebagai keperluan analisis, mungkin sulit  dipahami apabila hanya mengandalkan 

aspek penglihatan saja, karena tari sangat terikat oleh perjalanan waktu. Rangkaian 

gerak yang sudah dilihat, beberapa detik berlalu mungkin sulit untuk mengingatnya 

kembali, karena sudah hilang dari penglihatan. Maka dari itu. untuk mengetahui 

wujud pernyataan tari Manyakok secara kongkrit, sebaiknya dinyatakan dulu dalam 

bentuk tulisan,  yaitu ditulis dalam bentuk laporan. Secara visual dapat direkam 

dalam bentuk CD sehingga dapat membantu dalam pemahaman bentuk komposisi 

gerak tersebut.   
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BAB III 

TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN 

 

 3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

melestarikan kembali tari Manyakok dalam bentuk produk baru /pemodernan, 

sejalan dengan kebutuhan masyarakat Pangean yang semangkin modern namun 

belum menyentuh pada kesenian tradisi milik mereka. Pemodernan/ 

pembaharuan tari Manyakok secara teknis  akan dikemas dalam bentuk produk 

baru sesuai dengan Ilmu Komposisi Tari yang menyangkut  berbagai aspek. 

Produk baru hasil karya kreasi baru yang berpijak dari tari tradisi Manyakok 

dikembalikan kepada masyarakat pendukung melalui program budaya Pacu 

Jalur pada tahap selanjutnya sebagai upaya pelestarian seni tradisi sekaligus 

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau.    

 Secara khusus penelitian bertujuan (1) Melakukan Pemodernan dalam 

bentuk penngembangan/pembaharuan kembali tari Manyakok  yang semakin 

ditinggalkan dan dikhawatirkan akan punah di dalam masyarakat Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi Riau. {2] Mengembangkan metode R&D guna 

mencari keselarasan tari  Manyakok  dalam bentuk produk kreasi baru tari yang 

telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan 

selera masyarakat tanpa menghilangkan kaidah tradisi. (3) Menyajikan produk 

baru tari Manyakok melalui komoditas program pariwisata dan program budaya 

Pacu Jalur sebagai upaya mempromosikan aset budaya daerah sebagai sarana 

promosi pariwisata. sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta 

menambah pendapatan masyarakat daerah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

Riau lebih dikenal sebagai kota wisata  

  Untuk mencapai tujuan penelitian, strategi yang digunakan adalah membagi 

kerja menjadi dua  sub proyek penelitian (1) mengembangkan teori dan analisa 
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berdasarkan data yang diperoleh di lapangan sekaligus melakukan 

pemodernan/pembaharuan dalam bentuk pengembangan  karya baru komposisi 

tari Manyakok sesuai dengan perkembangan zaman (kerja labor) (2) 

mengimplementasikan kepada masyarakat pendukung tari tersebut melalui 

Program Pariwisata dan program Budaya Pacu Jalur sebagai upaya melestarikan 

seni tradisi serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung kedua 

sub proyek penelitian, dibentuk sebuah tim kerja yang terdiri dari berbagai 

keahlian dalam bidang seni pertunjukan seperti, pengkajian dan penciptaan, baik 

keahlian bidang seni tari , seni musik, manajemen tim artistik. Kerja ini akan 

dipimpin oleh seorang peneliti utama yang menguasai bidangnya dan bertugas 

mengembangkan teori dan analisa data, serta bertindak sebagai penanggung 

jawab penelitian. Peneliti utama dibantu oleh satu orang anggota peneliti, satu 

orang koreografer, dan satu orang bidang manajemen merangkap tim artistik. 

Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan  Dinas 

Pariwisata daerah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau.  

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Secara praktis, penemuan penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada 

pengambil kebijakan serta bermanfaat sebagai upaya nyata dan ilmiah dalam 

menggali, mengkaji serta mengembangkan tari tradisi khususnya tari Manyakok. 

Penelitian ini akan menghasilkan produk baru karya komposisi tari serta catatan atau 

dokumentasi sebagai bahan informasi tertulis tentang keberlangsungan tari tradisi 

pada umumnya tari  Manyakok khususnya. Selanjutnya selain menunjang 

pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program pariwisata budaya Pacu Jalur, 

Penelitian ini juga bermanfaat di bidang IPTEKS untuk mendapatkan sebuah 

hipotesis, metode dan model baru dalam survei R&D untuk pengembangan  tari 

Manyakok tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan bahan ajar pada matakuliah Pengetahuan Tari, Seni 
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Pertunjukan Indonesia, Analisa Gerak &Karakter, Estetika Tari dan Tari Melayu 

Minangkabau C serta dapat menambah sumbangan ilmiah dalam bidang 

pengembangan kesenian tradisional untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini 

dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui pertunjukan, pendidikan, 

pengajaran, pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh instansi-instansi 

terkait.  

Dari aspek pelestarian budaya, penelitian ini secara praktis bermamfaat bagi 

upaya mempertahankan dan pemberdayaan budaya lokal, terutama dalam hal tari. 

Hal ini penting untuk mewujudkan jatidiri masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau dalam kerangka identitas dan keutuhan bangsa. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Teknik Penjaringan Data Penelitian 

Sesuai dengan topik yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu “Pemodernan 

Tari Manyakok Sebagai Upaya meningkatkan kualitas dan Pelestariannya Dalam 

Budaya Pacu Jalur  Pada Masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau”. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, studi pendahuluan 

dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dilanjutkan dengan 

pemodernan dalam bentuk pengembangan desain model dengan menerapkan metode 

R&D.Selanjutnya menerapkan metode eksprimen (Single one shot Case Study). 

Tahap kedua adalah tahap validasi model/bentuk dengan eksprimenquasi (pretest-

postest with control group design) atau tahap pemasaran (mengembalikan kepada 

masyarakat pendukungnya) melalui program pariwisata budaya Pacu Jalur.   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan R&D. Penelitian 

kualitatif dilaksanakan melalui partisipasi langsung kepada objek yang diteliti dengan 

menggunakan pendekatan multidisiplin, yaitu penelitian yang menggunakan lebih 

dari satu pendekatan atau lebih dari satu disiplin. Hal tersebut dilakukan karena 

meneliti seni pertunjukan merupakan pekerjaan penelitian yang menyangkut berbagai 

pendekatan yang senantiasa melekat.  

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnokoreologi yang 

dipadu dengan teori ataupun konsep ilmu lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan 

histori. Metode Penelitian Pengembangan (R&D) adalah metoda yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono,2007: 297)  

4.2. Informan Penelitian 

 Dalam perjalanan penelitian, dibutuhkan sejumlah informan untuk dapat 

memberikan data-data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Karena fokus 

penelitian ini adalah melihat bagaimana keberadaan tari Manyakok dalam masyarakat 
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Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau dan bagaimana bentuk pemodernan tari 

tersebut melalui program pariwisata budaya Pacu Jalur sebagai upaya melestarikan 

seni tradisi, maka informan utama dalam penelitian ini para seniman tari Manyakok, 

masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau, aparat pemerintah khususnya 

Dinas Pariwisata, dan seluruh unsur-unsur yang terkait dengan keberadaan tari 

Manyakok 

Sebagai sebuah penelitian yang bergerak dalam melihat fenomena yang 

berhubungan dengan perkembangan budaya, maka informan yang dibutuhkan adalah 

sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari 

fenomena yang diteliti. Karena itu, perbedaan latar belakang sosial Budaya informan 

sangat mendukung penelitian ini. 

Untuk mengaplikasikan data lapangan, berikut akan dibahas teknik 

pengumpulan dan  pengolahan data.   

 

4.3. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian ini menggunakan dua 

metode pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi 

kepustakaan adalah untuk mendapatkan data tari Manyakok yang berasal dari 

berbagai tulisan, baik yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian maupun 

tidak. Selain itu, studi pustaka juga dimaksudkan sebagai usaha membangun 

kerangka teori serta konsep dasar penelitian. Sehubungan dengan pengumpulan data 

melalui studi lapangan, adalah kegiatan observasi di lapangan dan wawancara dengan 

para pelaku tari Manyakok pemangku adat, budayawan, tokoh masyarakat serta 

penjabat pemerintah yang terkait dengan urusan kesenian di daerah Pangean, 

sekaligus membicarakan mengenai pemoderenan tari Manyakok. Adapun kegiatan 

wawancara dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu (1) wawancara tidak terarah (non 

directed, (2) wawancara terarah (directed), dan (3) wawancara mendalam (depth 

interview) 
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Semua hasil wawancara dicatat secara langsung dengan buku catatan. Selain 

itu, direkam secara auditif dengan mempergunakan tape recorder, agar dapat 

didengar kembali pada waktu pengolahan data. Selanjutnya, karena meneliti seni 

pertunjukkan memerlukan data secara visual, maka untuk mendapatkan data 

pendukung tari Manyakok secara visual tersebut digunakan alat rekam kamera video 

dan kamera foto.  

 

4.4. Pengolahan Data  

 Sehubungan dengan proses pengolahan data adalah kegiatan seleksi 

terhadap data yang sudah didapat, maka penyeleksian data itu pada awalnya berupa 

tindakan mengklafikasikan data sesuai dengan kelompok permasalahan, kemudian 

membandingkannya dengan data-data  yang didapat di perpustakaan. Selanjutnya dari 

tindakan ini, diharapkan akan didapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Tahap kerja peneliti selanjutnya adalah  mengembangkan tari Manyakok 

sesuai dengan perkembangan zaman sekarang (pemoderenan). Baik dari segi gerak, 

musik, rias busana, komposisi lantai dan unsur pendukung lainnya. Kemudian 

melalui Program Pariwisata dan Budaya Pacu Jalur Sebagai Upaya Melestarikan Seni 

Tradisi Serta Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pangean Kab. Kuantan Singingi 

Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mencari keselarasan serta pemoderenan dalam 

bentuk baru tanpa menghilangkan tradisi sesuai dengan perkembangan zaman saat 

ini, sehingga terbentuklah satu bentuk produk baru karya komposisi tari.  Untuk 

menghasilkan produk baru dari pemoderenan tari Manyakok  yang berbentuk karya 

komposisi tari, digunakan metode R&D. Di sisi lain untuk mengetahui bentuk 

komposisi gerak tari Manyakok sebagai keperluan analisis yang mungkin sulit  

dipahami jika hanya mengandalkan aspek penglihatan saja, karena tari sangat terikat 

oleh perjalanan waktu. Rangkaian gerak yang sudah dilihat, beberapa detik berlalu 

mungkin sulit untuk mengingatnya kembali, karena sudah hilang dari penglihatan. 

Untuk mengetahui wujud pernyataan tari Manyakok secara kongkrit harus dinyatakan 
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dulu dalam bentuk tulisan.  Metode penelitian ini dilengkapi dengan menggunakan 

bagan alir penelitian seperti di bawah ini 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Tari Manyakok Pada Masyarakat Pangean 

5.1.1. Gambaran Daerah Pangean  

Pangean merupakan salah satu daerah yang berada dalam Kabupaten 

Kuantan Singingi Riau. Struktur masyarakat berdasarkan adat Kuantan Singingi 

Riau didasarkan kepada “pemegang teraju” (pemegang kendali pimpinan) yang 

dikenal dengan lapisan masyarakat paling atas yaitu sembilan orang Datuk dengan 

daerah teritorial masing-masing yang diistilahkan dengan “Urang Godang” (orang 

besar). Berdasarkan konteks adat, oleh masyarakatnya disebut dengan “ pucuk 

bulat dan urat tunggal dalam luhak”. Pembagian daerahnya tertera dalam 

ungkapan adat “tanahlah babingka, luhaklah bekabung, rantaulah beraja”     

artinya wilayah kekuasaan telah dibentuk, wilayak kekuasaan sudah dibagi-bagi 

atas beberapa negeri, tiap-tiap negeri mempunyai seorang pemimpin (Hamidi, 

2000:25).  

Pangean sebagai salah satu kecamatan yang terdiri dari 14 desa dengan 

luas wilayah 139,42 Km2 (BPS. Pangean Dalam Angka, 2004:1). Desa-desa 

tersebut ada yang berhadapan lansung dengan aliran sungai Kuantan dan jarak 

desa yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. Masing-masing desa memiliki 

luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Apabila dilihat dari keadaan 

daerah, Pangean memiliki permukaan tanah datar dan bergelombang yang sangat 

cocok ditanami lahan perkebunan berupa karet, kelapa sawit, pohon kelapa serta 

areal pesawahan. Selain dari itu, daerah Pangean juga dialiri Sungai Batang 

Kuantan yang bermuara ke Sungai Kuantan dan sering dilanda banjir. Pada musim 

banjir datang, masyarakat memamfaatkannya untuk menangkap ikan yang berasal 

dari luapan sungai. Selain dari itu, kondisi air yang berwarna kecoklat-coklatan 
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dimamfaatkan masyarakat yang tinggal dekat aliran sungai untuk kehidupan 

sehari-hari, baik digunakan untuk dikosumsi, mencuci dan mandi. Lebih dari itu, 

juga memberi pengaruh penting bagi kehidupan masyarakat, karena sungai 

tersebut dapat menghasilkan ikan. Ikan-ikan tersebut dapat juga dijadikan untuk 

kosumsi bagi masyarakat setempat dengan cara ditangkap dengan menggunakan 

jala, sakok ataupun dengan alat yang lainnya. Pada musim hujan, masyarakat 

Pangean tidak melakukan kegiatan manyakok, akan tetapi pada saat musim hujan 

telah berkurang seiring pergantian musim panas air telah surut, pada saat itulah 

kegiatan manyakok dilakukan. Hal tersebut dikarenakan  pada saat itu kondisi 

sawah mulai kering hanya meninggalkan kubangan-kubangan atau genangan-

genangan air yang berisi berbagai jenis ikan. Ikan-ikan tersebut terbawa arus air 

sungai Kuantan disaat banjir mengenangi sawah-sawah.  Bila air mulai surut areal 

pesawahan dipenuhi berbagai jenis ikan, kondisi demikian mendorong masyarakat 

untuk mencari ikan. U.U Hamidy menjelaskan bahwa mencari ikan atau 

menggunakan alat penangkap ikan boleh dikatakan menjadi mata pencaharian oleh 

hampir semua penduduk dirantau ini. Ikan bisa ditangkap dengan berbagai alat 

sehingga pada masa dahulunya boleh dikatakan tidak ada orang yang menjual dan 

membeli ikan ( U.U Hamidy, 1986:21). Hal demikian kelihatan dari keadaan 

lingkungan masyarakat Pangean masih menjunjung sikap saling bergontong 

royong, bahu membahu dalam kebersamaan. kondisi seperti itu dapat dilihat salah 

satunya dari aktivitas manyakok yang pada umumnya dilakukan secara bersama-

sama, sehingga dengan kebersamaan tersebut dapat menambah semangat dan 

keasyikan ketika manyakok. Bagi masyarakat Pangean menggunakan sakok untuk 

menangkap ikan yang diistilahkan dengan manyakok. Kegiatan demikian oleh 

salah seorang seniman masyarakat Pangean dijadikan sebagai latar belakang untuk 

menciptakan sebuah tari yang dinamakan dengan tari Manyakok. Tari ini 

terinspirasi dari kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan sakok sebagai 

properti (wawancara Patrius Nopendra, Juli 2017). Bentuk kebersamaan pada tari 
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Manyakok  juga dapat dilihat dari gerak-gerak yang dilakukan para penari yang 

menggambarkan suatu bentuk aktivitas dalam kebersamaan. 

Dengan demikian masyarakat Pangean yang dikenal sebagai orang Melayu 

Rantau Kuantan Singingi, memiliki beraneka ragam bentuk tari yang tercipta dari 

kreatifitas masyarakat. Kreatifitas tersebut bisa muncul dari ide apa saja seperti 

yang berhubungan dengan pertanian, nelayan, atau mengenai kehidupan 

masyarakat dan lingkungan sendiri. Sehubungan dengan itu, Umar Kayam 

menjelaskan bahwa apa yang disebut kreatifitas masyarakat berasal dari manusia- 

manusia yang mendukungnya ( Umar Kayam, 1981:39). Hal tersebut dapat dilihat 

salah satunya pada tari Manyakok.  

Tari Manyakok lebih diakui sebagai tarian milik masyarakat  kecamatan 

Pangean, sekalipun masih ada desa-desa lain yang memiliki tari yang ide 

terciptanya tari tersebut sama-sama terinspirasi dari menangkap ikan. Akan tetapi 

punya istilah yang berbeda. Hal tersebut berkemungkinan berkaitan dengan para 

penari dan informan-informan yang bermungkim di desa-desa lain dalam 

kecamatan Pangean. 

5.1.2. Tari Manyakok 

 Tari sebagai sebuah ungkapan perasaan yang disampaikan melalui gerak-

gerak, sehingga menghasilkan nilai-nilai kreatif yang tidak terlepas dari 

masyarakat pendukungnya, rutinitas maupun lingkungan sendiri. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sal Murgiyanto menjelaskan bahwa salah satu sifat yang 

dapat disebutkan dari orang-orang kreatif adalah peka terhadap lingkungan ( Sal 

Murgiyanto, 1992:12). Begitu juga dengan tari Manyakok, sebagai kreatifitas 

masyarakat Pangean tidak terlepas dari kondisi di atas, sebagai daerah yang dekat 

dengan aliran sungai Batang Kuantan, Pangean terkenal rawan dengan banjir, 

keadaan demikian menyebabkan areal persawahan senatiasa digenangi air, 

sehingga hidup berbagai ikan yang terdapat di dalamnya. Keadaan tersebut 
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mendorong masyarakat Pangean untuk melakukan kegiatan menangkap ikan. Alat 

yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut namanya sakok. Dengan demikian 

kegiatan menangkap ikan oleh masyarakat Pangean diistilahkan dengan manyakok. 

Sakok itu sendiri terbuat dari bambu yang telah diraut terlebih dahulu. Setelah 

sakok selesai dibuat barulah dilakukan aktifitas manyakok. Tradisi manyakok 

inilah yang menimbulkan inspirasi oleh salah seorang masyarakat Pangean untuk 

menciptakan salah satu tari, oleh masyarakat setempat tari tersebut dinamakan 

dengan tari Manyakok (wawancara Epi Martison ). Kondisi demikian, terkait 

dengan pendapat Sumaryono, alam dan lingkungan dengan isi beserta 

kelengkapannya sebenarnya mengandung nilai-nilai estetika yang alami dan ini 

merupakan potensi besar bagi seniman untuk mengeksplorasi dalam melahirkan 

karya-karya seninya (Sumaryono,2003:39). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa tari Manyakok merupakan tarian yang menggambarkan aktifitas masyarakat 

mencari ikan dengan menggunakan properti sakok sebagai alat penangkap ikan 

dan kampil sebagai tempat ikan  

Menurut Syaifuddin, tari yang terinspirasi dari kegiatan budaya menangkap 

ikan sebenarnya ada di beberapa daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. 

Akan tetapi masing-masing daerah mempunyai nama tarian yang berbeda sesuai 

dengan alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Misalnya menangkap ikan 

dengan jalo (jala) oleh masyarakatnya diistilahkan dengan manjalo, tariannya 

dinamakan dengan tari Jalo. Apabila kegiatan menangkap ikan menggunakan 

tangguak, kegiatan tersebut oleh masyarakatnya menyebut dengan istilah 

manangguak, tariannya dinamakan dengan tari Tangguk. Ada juga yang 

menamakan tari Manyakok   dengan tari Sarokok yang sama-sama menggunakan 

sakok sebagai alat penangkap ikan (wawancara, Syaifuddin 30 Juli 2017). 

Tari Manyakok ditarikan oleh enam orang atau berjumlah genap sesuai 

dengan keadaan panggung. Tari Manyakok  terdiri dari bagian-bagian yang telah 

ditata, antar bagian tersebut memiliki keterkaitan atau saling berhubungan sesuai 
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dengan aktifitas masyarakat dalam menangkap ikan dengan menggunakan sakok. 

Sehubungan dengan gerak tari Manyakok dalam penampilannya menggambarkan 

tentang pembuatan sakok sampai pada kegiatan Manyakok.Gerak-gerak tersebut di 

antaranya: 

a.  Gerak Poi Basamo 
Gerak Pergi Bersama  sebagai gerak awal.  Gerak ini menggambarkan 

pencarian bambu secara bersama-sama untuk pembuatan sakok. Gerakan 

ini mengandung makna kebersamaan    

                  

             

 

                                                 Gambar 1 

Fose Gerak tradisi Poi Basomo 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

b. Gerak Manobang 

 Gerak Manobang merupakan perumpamaan gerak menebang bambu yang 

digunakan untuk membuat sakok sebagaimana terlihat pada foto di bawah ini; 
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Gambar 2 

Fose Gerak Manobang  

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

c. Gerak Bolah (Potong)  

Gerak bolah (potong) menggambarkan proses memotong bambu untuk 

dijadikan bahan untuk pembuat sakok 
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Gambar 3 

Fose Gerak Potong 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

 

d. Gerak Marawik (merawut) 

Gerak Marawik (merawut) menggambarkan seperti merawut bambu 

yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat sakok. 
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Gambar 4 

Fose Gerak Marawut 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

e. Gerak Buang Sarok 

Gerak Buang Sarok, gerak yang menggambarkan seolah-olah mengambil 

dan membuang sampah  
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Gambar 5 

Pose Gerak mambuang sarok  

Idun Ariastuti 2017 

 

f. Gerak Manjalin (menjalin) 

Gerak Menjalin menggambarkan cara membuat sakok dengan 

menjalin bambu-bambu yang sudah diraut menjadi sakok seperti yang terlihat 

pada gambar di bawah ini 
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Gambar 6 

 Pose Gerak Manjalin 

Dokumentasi Idun Ariastuti 

 

g. Gerak Manyakok 

Gerak Manyakok, Menggambar gerak menangkap ikan dengan 

menggunakan Sakok sebagaimana terlihat pada foto di bawah ini; 
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Gambar : 7 

Pose Gerak manyakok 

Dokumentasi Idun Ariastuti 

 

h. Gerak Bagambira 

Gerak Bagambira (bergembira) gerakan ini menggambar kegembiraan 

setelah selesai Manyakok  atau mendapat ikan. 
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 Gambar 8 

Pose Gerak Bagembira tradisi 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

i. Gerak Baliak 

Gerak Baliak (kembali) menggambarkan kembali pulang setelah 

selesai menangkap ikan. 
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Gambar 9 

Pose Gerak Baliak tradisi  

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

Musik yang mengiringi tari Manyakok dinamakan dengan Rarak Godang 

yang terdiri dari alat musik gendang muka dua berjumlah dua buah.talempong lima 

dan gong. Alat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 10 

Alat Musik Gendang Muko duo (muka dua) 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017) 

 

   

Gambar 11 

Alat Musik Gong 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017) 
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Gambar 12 

Alat Musik Talempong Lima 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017 

 

Busana yang dipakai dalam penampilan tari Manyakok berupa kebaya 

pendek, kain panjang batik, celana panjang warna hitam dan sarung batik seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini; 
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Gambar 13 

Busana Tari Manyakok 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017 

 

Adapun properti yang digunakan dalam tarian tersebut adalah sakok yang 

digunakan sebagai alat penangkap ikan dan kampil sebagai tempat ikan.  
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 Gambar 14 

Properti Sakok Tari Manyakok 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017 

 

 

Gambar 15 

  Properti Kampil Tari Manyakok 

Foto: Repro Idun Ariastuti,2017 
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  Apabila dilihat keberadaan tari Manyakok di tengah-tengah masyarakat 

Pangean pada saat sekarang sudah berkurang peminatnya, baik sebagai pelaku 

maupun penikmat dari kesenian tradisi tari Manyakok khususnya. Kondisi 

demikian disebabkan akibat munculnya berbagai bentuk pengaruh yang dianggap 

lebih modern sehingga melupakan kesenian yang tumbuh dari lingkungan 

masyarakat Pangean itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Astrid S Susanto yang 

menjelaskan bahwa, sebab-sebab yang dapat menimbulkan perubahan masyarakat, 

antara lain bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan 

transportasi, urbanisasi dan bertambahnya harapan serta tuntutan manusia (Astrid 

S Susanto,1983:19). Terkait dengan masalah di atas, untuk mempertahankan 

kontinuitas tari tersebut dari kepunahan, dituntut agar tumbuh tangan-tangan 

kreatif dari masyarakat untuk mempertahankan kontinuitas tari-tari tradisi. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sal Murgiyanto bahwa, salah satu sifat yang 

dapat disebutkan dari orang-orang kreatif adalah peka terhadap lingkungan (Sal 

Murgiyanto, 1992:12). Bagaimanapun karya tari tradisi perlu sentuhan 

“modernitas”. Sesuai dengan pendapat Y. Sumandiyo Hadi bahwa, tari merupakan 

produk budaya yang dihasilkan dan dipelihara, dikontrol dan dikembangkan oleh 

suatu budaya tradisi tertentu, akan memberikan konsekwensi dalam proses 

kehidupan budaya ( Y. Sumandiyo Hadi dalam Soedarso, SP, 1991:99). 

Pemodernan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk 

pengembangan dan melestarikan  kembali tari tersebut pada acara budaya Pacu 

Jalur, agar hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat 

ini.  
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5.2. PEMODERNAN TARI MANYAKOK DALAM BENTUK 

PENGEMBANGAN 

5.2.1. Pemodernan Tari Manyakok 

Semenjak menguatnya budaya industri dan juga adanya pengaruh 

budaya global yang didukung dengan berbagai media informasi mutakhir, 

ternyata tidak sedikit dari kekayaan seni tradisional yang semula mengakar 

kuat, berubah dan berdampak adanya pergeseran atau penurunan nilai kualitas 

dan kuantitasnya. Antara lain, sebagai tari tradisional, tari Manyakok dimasa 

kini mulai nampak ada jarak atau kesenjangan dengan masyarakatnya sendiri. 

Untuk menangkalnya diperlukan bermacam cara dan upaya agar tetap eksis 

sesuai dengan dinamika kehidupan masa kini. Kondisi demikian, tentu 

memelukan sentuhan-sentuhan nyata dari para pelaku seni khususnya tari 

yang bersikap dinamis dan kreatif. Sehubungan dengan itu Umar Kayam 

menjelaskan bahwa, Konsep kesenian tradisional dalam perjalanannya telah 

mengalami persentuhan dengan semua gejala yang berkembang dalam 

kehidupan masyarakat yang dinamis (Umar Kayam, 1981:60-61). Adapun 

upaya agar tari Manyakok tetap eksis dimasa kini dan seterusnya, tentu ada 

upaya lain yang selaras dengan tuntutan zaman. Artinya, mesti ada upaya atau 

kiprah lainnya yang relevan agar dari masa kemasa senantiasa diusung oleh 

masyarakatnya dan oleh para penggunanya pun diberdayakan sebagai salah 

satu ciri khas budaya bangsa.  Kondisi ini memaksa upaya-upaya pelestarian 

yang terus dilakukan saat ini untuk mengikuti proses-proses alami yang 

berlansung di tengah masyarakat pendukung kesenian tradisional tersebut. 

Idealnya, mempertahan kelestarian sebuah tari tradisional adalah 

mempertahankan semua bentuk dan aspek pendukung tari tersebut dan 

berupaya seminimal mungkin terjadinya perubahan-perubahan yang 

bersentuhan, baik langsung maupun tidak langsung pada tari tersebut. Akan 

tetapi ideal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara utuh, mengingat dinamika 
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masyarakat yang menuntut untuk memasukan unsur-unsur yang bersifat 

kreatif terhadap tari tidak terkecuali pada tari Manyakok yang dipertunjukan.  

Kreatif/kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menciptakan produk baru yang mempunyai makna sosial, 

kemampuan untuk merumuskan kombinasi-kombinasi baru dari 

dua kensep atau lebih yang ada dalam alam pikiran; setiap perilaku 

atau produk kreatif merupakan respons individu terhadap suatu 

masalah, apakah masalah itu datang dari luar atau ditimbulkan dari 

dalam dirinya sendiri, didasarkan atas motivasi yang sama, yaitu 

kecendrungan untuk mengaktualisasikan diri (S.C. Utami,1978:92) 

  Oleh karena itu, kesenian pada umumnya dan tari khususnya bukan 

menjadi sesuatu yang statis, tetapi mesti tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan dinamika kehidupan manusia dari masa kemasa. Begitu juga halnya 

dengan tari Manyakok sebagai salah satu seni tradisi, untuk menjaga 

kelangsungannya di tengah masyarakat agar tari tersebut tidak statis sehingga 

tetap hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristik budayanya, maka 

sudah sewajarnyalah dilakukan Pemodernan, karena pemoderanan  merupakan 

salah satu usaha untuk menjaga kelangsungan sebuah seni tradisi. Sal 

Murgiyanto menjelaskan bahwa   

Kelangsungan sebuah tradisi sangat bergantung dari adanya 

penyegaran atau inovasi yang terus menerus dari masyarakat 

pendukungnya dalam mengembangkan keunikan perorangan, 

detail, kebiasaan, persepsi interen dan eksteren. Suatu seni tradisi 

berubah karena dirasakan tidak lagi memuaskan pendukungnya, 

meskipun demikian tradisi tidak berubah dengan sendirinya tetapi 

memberi peluang untuk diubah dan membutuhkan seeorang untuk 

melakukan perubahan (Sal Murgiyanto 2004:3).  

  Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tari Manyakok sebagai sebuah 

seni tradisi yang masih sangat sederhana, artinya belum terolah koreografinya 

dengan baik, untuk itu sudah sepatutnya dilakukan pemodernan atau 

pembaharuan dalam bentuk pengembangan,baik dari segi kualitas maupun 

dari segi kuantitas agar tari tersebut tetap eksis di tengah masyarakat 

pendukungnya. Apabila tidak dilakukan pemodernan/pembaharuan terhadap 
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tari Manyakok, maka tentunya sebagai sebuah kesenian tradisi, tari Manyakok 

dikhawatirkan akan mengalami kemunduran  serta punah di tengah 

masyarakatnya. Apalagi Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

sebagai salah satu obyek wisata yang cukup menarik, serta ditunjang dengan 

hadirnya program budaya Pacu Jalur setiap tahunnya yang bertaraf Nasional. 

Maka dari itu, tentunya memerlukan sentuhan-sentuhan nyata dari pelaku tari 

yang bersikap dinamis dan kreatif untuk mempertahankan kontinuitas tari 

tersebut,  Y. Sumandiyo Hadi menjelaskan bahwa, tari merupakan produk 

budaya yang dihasilkan dan dipelihara, dikontrol dan dikembangkan oleh 

suatu budaya tradisi tertentu, akan memberikan konsekwensi dalam proses 

kehidupan budaya (Y. Sumandiyo Hadi dalam Soedarso SP, 1991:99). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, kesenian tradisi khususnya tari 

Manyakok  haruslah dikembangkan, diperkenalkan dan dimiliki oleh anak-

anak bangsa ini sebagai generasi penerus. Terkait dengan pendapat Sal 

Murgiyantoyang menjelaskan bahwa, tradisi tidak lagi dipertentangkan 

dengan perubahan dan penemuan atau inovasi, tradisi itu berkembang dan 

berubah. Tari tidaklah sama bentuknya sepanjang zaman, ia berubah ketika 

diajarkan oleh generasi tua kegenerasi muda, karena bentuk tari yang harus 

diwariskan itu diinterprestasikan (Sal Murgiyanto,2004:2). Untuk itu, agar tari 

tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, 

maka upaya yang sangat mendesak untuk itu adalah bagaimana usaha kita 

bersama menjadikan tari tradisional sebagai kesenian yang tetap melekat 

dengan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya, dan bagaimana 

pula upaya menjadikan tari tradisional tersebut dibutuhkan oleh 

masyarakatnya. Upaya tersebut tidak lain adalah usaha mengembangkan tari 

tradisional sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Mursal 

Esten menjelaskan bahwa, jika suatu bentuk kesenian dipandang dan 

dirasakan sebagai kebutuhan masyarakatnya, maka masyarakat itu akan 

berusaha untuk menghidupi dan mengembangkannya (Mursal Esten, 1979:4).  
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Dengan demikian sebagai bentuk tanggung jawab tim peneliti yang 

berkecimpung di dunia seni berkeinginan untuk meningkatkan kualitas dan 

melestarikan kembali tari Manyakok  dengan cara pemodernan, agar tari 

tersebut dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat pendukungnya sesuai 

dengan perkembangan  saat ini. Lebih jauh lagi, tari ini dapat lebih dikenal 

dalam bentuk yang baru tanpa meninggalkan kaidah tradisi, sehingga 

penampilannya lebih menarik dan masyarakat pendukungnya merasa lebih 

memilikinya sebagai identitas lokal.  

Pemodernan yang dilakukan terhadap tari Manyakok pada dasarnya 

merupakan upaya untuk menghidupkan kembali tradisi Manyakok yang 

dewasa ini kurang eksis dalam kehidupan masyarakat Pangean Kabupaten 

Kuantan Singingi. Selain dari itu tari Manyakok telah mengalami pergeseran 

di lingkungan sendiri, artinya sebagai kesenian tradisi dalam masyarakat tidak 

dapat dilestarikan dengan baik,. Pergeseran dimaksud lebih dititik beratkan 

pada semakin berkurangnya minat masyarakat untuk mempelajarinya. Kondisi 

demikian disebabkan sebagai akibat dari munculnya bentuk dan pengaruh dari 

luar yang dianggap lebih maju dan modern. Soedarsono juga menjelaskan 

bahwa, penyebab lain dari hidup matinya sebuah seni pertunjukan ada yang 

disebabkan oleh perubahan yang terjadi di bidang politik, ada yang 

disebabkan oleh masalah ekonomi, ada yang karena perubahan selera 

masyarakat penikmat, dan ada pula karena tidak mampu bersaing dengan 

bentuk-bentuk pertunjukan yang lain (Soedarsono,2002:1). 

Pilihan untuk menghidupkan kembali tradisi tari Manyakok didasarkan 

atas pertimbangan bahwa, ide terciptanya tari  ini dilatarbelakangi oleh 

kegiatan masyarakat dalam menangkap ikan. Kegiatan tersebut oleh 

masyarakat dikenal dengan istilah Manyakok. Manyakok yaitu menangkap 

ikan dengan menggunakan alat yaitu sakok, yang terbuat dari bambu. Lebih 

jauh lagi, tradisi ini sesungguhnya merupakan media yang efektif untuk 
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menularkan dan menyebarkan berbagai nilai positif yang dapat berguna dalam 

kehidupan  masyarakat Pangean khususnya Kabupaten Kuantan Singingi pada 

umumnya. Tidak saja dimasa lalu, potensi tersebut diyakini dapat digunakan 

dimasa sekarang untuk menghadapi tantangan peri-kehidupan masa kini. 

Selain dari itu, pemodernan tari tradisi Manyakok dilakukan untuk 

menghidupkan kembali tari tersebut sekaligus untuk mengatasi salah satu 

faktor yang diyakini telah melemahkan tradisi Manyakok ini, hal tersebut 

dapat dilihat salah satunya dari reportoar dan modus penampilannya yang 

tidak berkembang. Sejauh ini tari tradisi Manyakok cendrung hanya 

mengulang-ulang reportoar gerak yang bersifat maknawi dengan alur dan 

kesimpulan yang sudah dapat ditebak oleh penonton. Apalagi bila dilihat dari 

perkembangan teknologi yang semangkin  modern saat ini, mau tidak mau 

pemikiran masyarakat juga akan terpengaruh dengan era tersebut. Kodisi 

demikian, akan berdampak kurang baik terhadap perkembangan kesenian 

tradisi, tidak terkecuali tari tradisi Manyakok. Masyarakat lebih lagi anak 

muda/remaja, mereka akan memilih yang lebih modern ketimbang yang 

tradisi, sehingga kesenian yang berbentuk tradisi khususnya tari Manyakok 

sudah nyaris ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya.   

  Berdasarkan pikiran tersebut, dengan adanya proses pemodernan tari 

Manyakok yang dilakukan ini, sehingga melahirkan bentuk baru karya 

komposisi tari Manyakok. Karya tersebut dengan sendirinya menampilkan 

bentuk dan isi yang baru  sebagai wahana pembaharuan pertunjukan tari 

Manyakok, sekaligus sebagai genre  pertunjukan yang lebih aktual, 

kontekstual yang didasarkan atas estetika tari masa kini. Apalagi daerah 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini memiliki agenda rutin yang terkenal 

dengan peristwa budaya Pacu Jalur setiap tahunnya dan, tempat-tempat wisata 

yang ramai dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik dari luar maupun 

dalam negeri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dituntut tangan-tangan 
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kreatif  untuk mempertahankan kontinuitas tari-tari tradisi khususnya tari 

Manyakok. Y. Sumandyo Hadi menjelaskan bahwa, dalam menciptakan karya 

seni, membutuhkan sebuah proses kreatif dari seorang seniman dan melalui 

proses kreatif tersebut seniman mendapatkan pengalaman dan kesempatan 

aktifitas, serta memberi sumbangan pengembangan kreatif  (Y. Sumandyo 

Hadi,2003:23).  

Proses pemodernan produk baru karya tari Manyakok diawali dengan riset 

untuk mendapatkan data tentang keberadaan tari tradisi Manyakok. Data 

tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan juga dikumpulkan 

dokumen dan tulisan-tulisan. Sebagai langkah awal dalam mengemas tari 

Manyokok perlu dilakukan penelitian dengan menggali secara terstruktur 

bentuk tari yang asli kemudian dilakukam pemodernan sesuai dengan pola dan 

teknik  ilmu komposisi tari, sehingga lahirlah produk baru karya komposisi 

tari Manyakok. Posisi produk baru karya tari Manyakok yang lebih estetis dan 

berisi nilai-nilai aktual dan kontekstual ditumpangkan dalam bangunan 

koreografi tari Manyakok.Perlu diingat bahwa, sebenarnya budaya tradisional 

ini bersifat dinamis dan tidak statis (Kusnaka Adimiharja, 2008:5). Sejalan 

dengan itu, Sal Murgiyanto juga berpendapat bahwa, seni tradisi tiap kali 

dapat muncul dalam wujudnya yang baru atau perkataan lain tradisi itu hidup, 

senantiasa tumbuh, bergerak dan berkembang. Sekalipun di dalam tradisi 

memang ditemui aturan-aturan yang ketat dan mengikat, tetapi ia bukanlah 

perangkap dan jerat. Seni tradisi memang tidak berlimpah dengan inovasi 

seperti halnya seni modern, tetapi tidaklahberarti bahwa seni tradisi itu tidak 

memberikan kesempatan pada perkembangan daya kreasi ( Sal Murgiyanto, 

1978: 47-48). 
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5.2.2. Konsep Dan Proses Pemodernan Karya Tari Manyakok  

Konsep merupakan suatu yang menjadi pokok permasalahan yang 

akan dikomunikasikan. Untuk mendapat konsep yang benar-benar menarik, 

komunikatif dan orisinil sangat sulit, oleh sebab itu sebuah konsep merupakan 

sesuatu yang berharga. Keyakinan pada konsep garapan adalah hal yang 

sangat penting dalam membantu memupuk rasa percaya diri. Kemampuan 

memvisualisasi konsep garapan ke dalam karya tari. Konsep tentang persoalan 

yang dialami oleh manusia sangat menarik, sebab pada dasarnya konsep 

kemanusiaan sangat dekat dengan manusia, sehingga diharapkan lebih mudah 

diterima dan komunikatif. 

Dasar pikiran yang merupakan langkah-langkah dalam proses 

pemodernan  bentuk baru karya tari Manyakok, mengangkat konsep sesuai 

dengan konsep tari Manyakok yaitu tentang kebersamaan, saling menghormati 

dan saling gotong royong  dalam kehidupan masyarakat Pangean pada saat 

menangkap ikan dengan sakok yang terbuat dari bambu. Oleh masyarakat 

Pangean diistilahkan dengan manyakok.  

Konsep garapan yang dipilih adalah konsep tari kontemporer yakni, 

susunan gerak estetis. Konsep kontemporer di sini untuk menegaskan bahwa, 

pola-pola gerak dalam produk baru karya tari Manyakok merupakan pola-pola 

garapan baru yang berbeda dengan vokabuler tari tradisi Manyakok. Pola 

gerak dalam tari prodak baru tari Manyakok digubah sebagai montase-

montase yang menghubungkan tiga unsur gerak yakni, ruang, waktu dan 

tenaga yang berbeda. Menurut Y. Sumandiyo Hadi menjelaskan bahwa  

hubungan antar ruang, waktu, dan gerak merupakan hal yang pokok dari sifat 

tari ( Y. Sumandiyo Hadi, 2003:43) 

Pemodernan gerak terhadap tari Manyakok dilakukan dalam bentuk 

pengembangan berdasarkan unsur-unsur gerak seperti ruang, waktu dan, 

tenaga. 
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a. Ruang. 

Pengertian “ruang” sebagai elemen koreografi, memiliki hubungan erat 

dengan “bentuk gerak” (design of movemen), yaitu dipahami sebagai 

struktur ritmis dari pola atau wujud gerakan yang terjadi dalam “ruang” (Y. 

Sumandiyo Hadi, 2012:14). Ruang adalah sesuatu yang tidak bergerak dan 

diam sampai gerakan yang terjadi di dalamnya mengintrodusir waktu, dan 

dengan cara demikian mewujudkan ruang sebagai suatu bentuk, suatu 

ekspresi khusus yang berhubungan dengan waktu yang dinamis dari gerakan. 

(Edi Sedyawati,1984.54). Unsur ruang akan menyangkut: level yaitu, ukuran 

tinggi dan rendahnya penampilan tubuh; posisi, yaitu berkaitan dengan arah 

hadap dan arah gerak; volume, berkaitan dengan besar dan kecilnya 

jangkauan gerak; dangaris, berkaitan dengan lurus dan tidaknya lintasan 

ketika gerak beralih tempat. berhubungan dengan level gerak yaitu level 

rendah, sedang dan tinggi (Iyus Rusliana, 2011:262).  

Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan penari 

dan ruang pentas tempat penari melakukan gerakan. Sedangkan ruang yang 

diciptakan oleh penari adalah ruang yang sebatas imajinasinya yaitu, batas 

yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari. Ruang 

tersebut ada yang kecil volumenya, sedang dan ada yang besar, tergantung 

bagaimana konsep serta ide tari tersebut. Dengan demikian, dalam 

pemodernan dalam bentuk pengembangan gerak tari Manyakok  pengolahan 

ruang selalu dipertimbangkan, sesuai dengan kebutuhan, sehingga ruang 

menjadi fleksibel dalam bentuk baru karya komposisi tari Manyakok lebih 

menarik serta berornamentasi dan aksentuasi kontemporer, namun tetap 

berpijak pada pola tradisi yang ada.  

b. Tenaga 

Setiap gerak tari akan tampak jelas penggunaan tenaga yang disalurkan, 

baik dengan tenaga yang besar atau kuat, sedang, maupun tenaga yang halus 

atau lembut ((Iyus Rusliana, 2011:261-262). Dengan demikian, penari dalam 
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melakukan gerakan membutuhkan tenaga, tenaga yang dilakukan oleh penari 

ada yang bergerak dengan lemah lembut, ada yang keras. Artinya bahwa 

dalam sebuah tari setiap gerak tidak akan sama tenaga yang dilakukan. Oleh 

sebab itu penggunaan tenaga dengan baik di dalam sebuah tari akan 

menimbulkan efek dinamika dan menimbulkan tekanan-tekanan dalam 

sebuah tari. 

Tenaga yang dilakukan dalam sebuah tari akan dipengaruhi oleh oleh 

konsep wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga merupakan gerakan tubuh 

penari yang digunakan dalam tari.. Wirama berkaitan dengan aspek waktu, 

mengatur panjang pendeknya frase gerak, ritme, tempo dan kesesuaiannya 

dengan irama iringan tari. Wirasa berkaitan dengan rasa gerak, maksud dan 

isi yang terkandung dalam gerak tari yang terkait dengan penjiwaan penari 

dalam melakukan gerak dalam tari. Perpaduan dari ketiga konsep tersebut 

merupakan seluruh tata hubungan gerak dalam satu kesatuan bentuk 

sehingga disebut sosok tari 

c. Waktu 

Waktu atau tempo dalam satu gerakan dapat dilakukan dengan 

menggunakan tempo cepat, sedang dan lambat. Sebagaiman pendapat Iyus 

Rusliana bahwa,  

Macam ukuran waktu bergerak akan menyangkut : Ritme 

gerak atau ukuran cepat dan lambatnya dari setiap detail gerak 

atau gerakan yang terkecil; tempo gerak atau ukuran cepat dan 

lambatnya penyelesaian setiap bentuk gerak dan ragam gerak; 

serta meter gerak untuk menyebut adanya perubahan waktu 

dari keragaman ritme gerak dan keragaman tempo gerak. 

Kemudian mengenai kualitas gerak tari, antara lain ada yang 

disebut: beraksen untuk menunjukan adanya tekanan-tekanan 

gerak yang jelas (staccato atau patah-patah); Lembam untuk 

menunjukan gerak yang mengalir tanpa tekanan (legato atau 

mengalun); menahan untuk menunjukan adanya ungkapan 

yang bertumpu pada salah satu kaki; dan bergetar untuk 

menunjukan gerak beraksen dan berulang-ulang dengan ritme 

yang cepat. ((Iyus Rusliana, 2011:262) 
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Dengan demikian, konsep penggarapan gerak tari Manyakok  tetap 

mempertimbangkan unsur-unsur gerak seperti terurai di atas, akan tetapi 

selalu berpijak pada hakikat gerak dalam tari tradisi Manyakok. Dengan 

demikian, produk baru karya komposis tari Manyakok dapat 

mempertunjukan garapan tari baru yang bernuansa tradisi tetapi dengan 

ornamentasi dan aksentuasi kontemporer. Dengan itu pula diharapkan 

bahwa, pada satu sisi garapan baru karya tari Manyakok tetap dapat 

menunjukan ciri-ciri ontologis tari tradisi Manyakok sebagai bagian dari 

upaya pelestarian, di sisi lain dapat memenuhi tuntutan artistik penonton 

masa kini. 

 

5.2.3. Latar Belakang Pemodernan  

Tari Manyakok yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi Riau menjadi dasar pemodernan dalam bentuk 

pengembangan produk baru karya tari Manyakok. Sebagaimana yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa, akibat dari perkembangan zaman pada saat 

sekarang, dan menurunnya minat masyarakat serta kurangnya pembinaan 

kesenian yang dilakukan pemerintah Daerah, dan instansi-instansi lainnya, 

maka kondisi tari Manyakok sekarang sudah jarang tampil tidak terkecuali 

pada program budaya Pacu Jalur. Selain dari itu, tari Manyakok dalam 

pengaturan komposisi, secara umum terlihat bahwa nilai-nilai estetik yang 

terkandung dalam bentuk fisik karya seni tari ini  masih sangat sederhana, 

dalam artian secara fisik tarian tersebut belum tergarap sesuai dengan ilmu 

koreografi atau dengan kata lain, masih bersifat art by destination 

(Soedarsono, 1999:3) 

Kondisi demikian, sebagai latar belakang timbulnya ide untuk melakukan 

pengembangan terhadap tari tersebut, baik dari segi gerak maupun elemen-

elemen pendukung tari lainnya, dikembangkan, diolah dan ditata sedemikian 
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rupa, sehingga mampu memberi warna yang berbeda dan bervariasi. 

Pemodernan yang dilakukan terhadap tari Manyakok  ini, ilmu komposisi tari 

sangat berperan besar untuk mewujudkan bentuk-bentuk  baru dengan teknik 

yang baik, sehingga terwujudlah produk baru karya komposisi tari Manyakok. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, produk baru karya tari Manyakok.ini 

sengaja diciptakan untuk memberi warna baru dari tari-tarian tradisional tanpa 

menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bentuk baru karya 

komposisi tari Manyakok tersebut  akan dikembalikan kepada masyarakat 

pendukungnya. Selanjutnya pada tahap II ditampilkan dalam program 

pariwisata budaya Pacu Jalur sebagai upaya melestarikan kesenian tradisi 

serta meningkatkan ekonomi masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Riau.  

Semoga dengan terciptanya produk baru karya komposisi tari Manyakok. 

ini, dapat memberi warna baru terhadap karya tari yang berangkat dari tari 

tradisi. Dengan harapan karya tari ini dapat mewakili warna daerah yang 

menjadi ekspresi masyarakat Pangean khususnya dan masyarakat Kabupaten 

Kuantan Singi Riau  pada umumnya, demi pelestarian budaya bangsa sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 

5.2.4. Ide Pemodernan 

Produk baru Karya komposisi tari Manyakok, merupakan hasil 

pemodernan dalam bentuk pengembangan dari tari tradisi Manyakok.  Ide 

pemodernan atau terciptanya garapan/karya tersebut karena tari Manyakok 

merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan rakyat yang hidup dan 

berkembang dalam budaya masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

Riau.  Tari ini  berawal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Pangean dalam 

menangkap ikan, oleh masyarakat diistilahkan dengan Manyakok. Manyakok 

yaitu menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan 
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sakok. Sakok tersebut terbuat dari bambu. Sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini, tari Manyakok sudah mulai jarang tampil, dikhawatirkan tari 

ini bisa hilang begitu saja. Kondisi demikian membuat peneliti tergerak untuk 

melakukan pemodernan dalam bentuk pengembangan, agar tari tersebut tetap 

hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. 

 

5.2.5.  Kajian Sumber Pemodernan 

Peranan serta buku dan teori-teori para ahli juga sangat penting dalam 

pemodernan/penggarapan sebuah karya seni khususnya tari, sama halnya 

dengan penelitian. Karya tari juga membutuhkan buku-buku dan teori sebagai 

pisau pembedah untuk menyelesaikan persoalan yang terdapat di dalamnya. 

Dalam hal ini, ada beberapa buku maupun teori-teori tentang koreografi tari 

dan buku dari cabang ilmu lain yang dapat membantu dan dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam pemodernan/penggarapan karya tari ini. 

Hal yang melandasi terciptanya garapan ini adalah sebuah usaha yang 

gigih dalam menggali, melestarikan serta mengembangkan perbendaharaan-

perbendaharaan tradisi yang masih ada agar tetap hidup dalam setiap 

zamannya. Kemauan tersebut hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai naluri dan kemampuan kreatif dalam mewujudkan usaha tersebut. 

Beberapa pola pikir yang dijadikan sebagai pedoman dalam mendukung 

terwujudnya garapan tari ini di antaranya Salmurgianto dalam pidato ilmiah 

pada hari wisuda dan pengukuhan Mahasiswa baru IKJ 16 September 1992 

yang berjudul “Tradisi, inovasi dan Kegiatan Kreatif Lintas Budaya” 

menjelaskan bahwa tradisi berubah karena ia tidak pernah memuaskan seluruh 

pendukungnya. Akan tetapi tradisi tidak berubah dengan sendirinya, ia 

memberi peluang untuk diubah dan membutuhkan seseorang untuk melakukan 

perubahan. Kebanyakan pendukung suatu tradisi dengan suka cita menerima 

dan menggunakan pola-pola dan pemikiran lama yang tersedia. Mereka tidak 

merasa perlu menyediakan perubahan karena tidak memiliki imajinasi dan 
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keberanian untuk melakukannya. Mereka menunggu sampai ada orang-orang 

kreatif yang mampu menyediakan pilihan yang terbaik (Salmurgianto, 1992). 

Selanjutnya Lois Ellfeld dalam bukunya A Primer for Choreographer 

terjemahan  Soedarsono“Pedoman Dasar Penata Tari” menjelaskan bahwa, 

unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menata sebuah karya tari, seperti 

penggunaan tenaga yang meliputi kualitas gerak, intensitas, aksentuasi dan 

koordinasi, keseimbangan penggunaan ruang yang meliputi level, arah, fokus, 

volume serta jarak kepadatan penari. Kemudian waktu yang meliputi tempo, 

ritme dan durasi (Soedarsono, 1977). 

 

5.2.6. Tujuan dan Kontrbusi Pemodernan 

Lazimnya apabila seseorang berbuat sesuatu tentunya mempunyai tujuan 

yang mengandung mamfaat yang dapat diterima oleh khalayak ramai. Begitu 

juga halnya dalam pemodernan tari Manyakok, tujuannya antara lain ; 

1). Lahirnya produk baru karya komposisi tari Manyakok sebagai bentuk  

melestarikan kembali tarian tersebut sesuai dengan tujuannya sebagai seni 

pertunjukan wisata. 

2). Memperkaya garapan baru serta menambah dan mengembangkan 

wawasan seniman dalam berkarya  

3). Memperkenalkan garapan baru tari Manyakok ke dunia yang lebih luas, 

khususnya kepada para seniman yang sempat menyaksikan pertunjukan 

tersebut 

4). Mengaktualisasikan kembali konsep-konsep pikiran dan teknis yang 

bersumber dari kekayaan estetika seni tari tradisi guna menjawab 

tantangan zaman. 

Kontribusi dari karya/garapan baru  ini adalah untuk melestarikan kembali 

tari Manyakok dalam bentuk baru pada masyarakat Pangean khususnya, 

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya melalui program wisata budaya 

Pacu Jalur. Selain dari itu, untuk menambah wawasan sekaligus menjadi 
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bahan perbandingan bagi seniman dalam berkarya. Tidak kalh pentingnya 

diharapkan untuk menambah perbendaharaan dokumentasi masyarakat 

Pangean Kabupaten Kuantan Singingin Riau 

 

5.3. Langkah-langkah Pemodern Tari Manyakok 

      Sebelum melangkah lebih jauh tentang rencana melakukan pemodernan tari 

Manyakok dalam bentuk pengembangan, maka terlebih dahulu perlu 

disosislisasikan kepada orang-orang yang berkompoten dalam masalah tersebut 

seperti, seniman, aparat pemerintah dan masyarakat Pangean khususnya, 

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya. Keinginan tersebut disambut baik 

oleh seniman tari Manyakok, khususnya masyarakat Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi  pada umumnya. Pepatah Minang mengatakan “bulek aia dek pambuluah, 

bulek kato dek mupakaik” (bulat air karena pembuluh/aur, bulat kata karena 

mufakat).  

Bukan suatu kebetulan dalam menanggapi perubahan dan perkembangan di 

bidang kesenian kita, khususnya tari Manyakok, peneliti mengantisipasi dan 

mengambil inisiatif untuk mencoba mengadakan pengembangan dalam bentuk 

pemodernan terhadap tari tari Manyakok, sesuai dengan tujuannya sebagai paket 

wisata. Apalagi daerah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi terkenal dengan 

program budaya Pacu Jalur bertaraf nasional yang rutin dilaksanakan setiap 

tahunnya. Maka oleh karena itu, seni pertunjukan yang dikemas sebagai seni 

pertunjukan wisata, bergeser kedudukannya. Artinya kesenian tersebut bukan lagi 

merupakan seni pertunjukan yang disajikan buat masyarakat setempat, melainkan 

sudah menjadi komediti bagi masyarakat konsumen yang khas (Wisatawan), baik 

wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Domestik.  Dengan demikian, untuk 

kemasan-kemasan seni pertunjukan di dalam konteks industri budaya modern, 

memang lebih berorientasi pada nilai-nilai hiburan atau “entertainmen” 

(Sumaryono, 2003:11).  
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Erik Barnouw dan Caterine E. Kirkland mengatakan sebagaimana yang 

dikutip oleh Sumaryono bahwa istilah “intertainmen” adalah tempat untuk 

menyebut paket-paket seni pertunjukan untuk tujuan-tujuan komersial. Sedangkan 

istilah intertainmen itu sendiri berasal dari kata intertain, dari bahasa Latin tenere, 

artinya menjaga kemantapan, kemeriahan dan memikat (kemasan seni 

pertunjukan). Selanjutnya Erik Barnow menambahkan,  

.....dalam devinisi modern intertainment adalah sesuatu yang naratif, 

kemasan-kemasan seni pertunjukan dan ungkapan-ungkapan 

pengalaman yang dapat dijual untuk suatu kesenangan bagi kelompok-

kelompok orang yang heterogen sifatnya. Demikian pula konsep-

konsep penyajian seni (tradisional) untuk industri pariwisata. Dalam hal 

ini, menurut Kirshenblaat, seorang penulis seni wisata mengatakan 

bahwa seni tradisional sebagai komiditi industri pariwisata disebut 

sebagai psendo-traditional objects, yaitu objek-objek seni tradisional 

yang dijual sebagai komoditi industri pariwisata (Sumaryono, 2003:11-

12). 

 

Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan untuk pemodernan dalam 

bentuk pembaharuan/pengembangan tari Manyakok sesuai dengan nilai-nilai 

hiburan (entertainmen), karena dalam mengolah seni tradisi dibutuhkan 

kecerdasan, kearifan serta didukung oleh pengetahuan yang mendalam mengenai 

unsur-unsur pengolahan tari. Terciptanya produk baru tersebut mempunyai proses 

serta langkah-langkah yang dilakukan. Y.Sumandyo Hadi menjelaskan bahwa 

dalam menciptakan karya seni, membutuhkan sebuah proses kreatif dari seorang 

seniman dan melalui proses kreatif tersebut seniman mendapatkan pengalaman 

dan kesempatan aktifitas, serta memberi sumbangan pengembangan kreatif (Y. 

Sumandiyo Hadi, 2003:23). Tiga ranah kreatif dalam proses kreativitas dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu ekspolarasi, improvissi, dan 

komposisi memberi sumbangan yang besar bagi pengembangan kreatif.( Alma M. 

Hawkins , 1988:18).     

a. Eksplorasi  
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Produk baru karya komposisi tari Manyakok terinspirasi dari tari tradisi 

Manyakok yang menggambarkan aktifitas rutin masyarakat Pangean 

dalam menangkap ikan, sekaligus menyimbolkan kebersamaan, gontong 

royong dan kekeluargaan.  Y. Sumandiyo Hati menjelaskan bahwa, suatu 

proses penjajakan, yaitu sebagai pengalaman untuk menanggapi obyek 

dari luar, atau aktifitasnya mendapat rangsangan dari luar (Y.Sumansiyo 

Hadi, 2003, 65). Berdasarkan rangsangan tersebut timbul ide-ide oleh 

koreografer untuk menciptakan sebuah tari. Pada tahap eksplorasi dan 

pengamatan ini, penata mulai berfikir, berimajinasi, merasakan dan 

merespon. Tahap ini tahap awal untuk mengenali tari Manyakok yang 

dijadikan sebagai dasar garapan baru. Selanjutnya memikirkan tentang 

struktur garapan, mengamati para pendukung garapan yang mampu 

menari, serta memiliki teknik yang baik dan bertanggung jawab besar 

terhadap apa yang akan dibebankan sesuai dengan tuntutan garapan. 

Untuk mendukung konsep tari yang akan digarap, juga dipikirkan bentuk 

kostum yang akan dipakai sesuai dengan ide dan tema garapan. 

b. Inprovisasi 

Inprovisasi diartikan sebagai penemuan gerak secara kebetulan atau 

spontan, walaupun gerak-gerak tetentu muncul dari gerak yang pernah 

dipelajari atau ditemukan sebelumnya. Improvisasi memberikan 

kesempatan yang lebih besar bagi imajinasi seleksi dan mencipta dari pada 

tahap ekplorasi (Y.Sumandiyo Hadi, 2003.30). Melalui pengelaman 

improvisasi lahirlah satu kesadaran baru dari sifat ekspresif gerakan dan 

integritas (Robby Hidayat,2008.52). Tahap improvisasi adalah tahap 

percobaan yang dilakukan untuk menyesuaikan bentuk-bentuk gerak yang 

sudah ada yang dirasa cocok dan memungkinkan untuk di kembangkan 

serta dikolaborasikan ke dalam bentuk karya baru. Ada beberapa ragam 

gerak yang dikembangkan pada tahap ini yaitu ragam Pertama.  Kemudian 
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penata melatihkan gerak-gerak tersebut pada penari baik perorangan 

maupun kelompok, secara berulang-ulang sampai penari dapat menguasai 

gerak tersebut. Pengolahan tersebut dapat dilihat pada foto di bawah ini. 

Gerakan yang dilakukan hasil dari improvisasi belum menjadi gerak yang 

sudah pasti dilakukan, tetapi gerakan tersebut dapat berubah sampai 

dilakukan secara berulang-ulang, artinya belum merupakan gerakan yang 

sudah baku dilakukan oleh penari. 

c. Komposisi/pembentukan 

Setelah tahap eksplorasi dan tahap improvisasi selanjutnya 

dilakukan penyusunan terhadap materi  gerak yang diseleksi sesuai dengan 

garapan, dengan mempertimbangkan kesatuan gerak, perpindahan atau 

transisi, pengulangan, rangkaian gerak, pola lantai, iringan, kostum, serta 

penyesuaian iringan tari dan aspek aspek yang lainnya sehingga dalam 

tahap pembentukan ini dapat terwujud secara global yang lazim disebut 

dengan komposisi. Komposisi adalah tahap konstruktif yang menetapkan 

secara pasti tentang struktur. Struktur seringkali didapat dipastikan, tetapi 

kegiatan konstruktif seringkali mengikuti ketidaksadaran koreografer 

Sehingga banyak koreografi yang tidak komunikatif strukturnya, karena 

yang dilakukan adalah penyatuan rangkaian gerakan yang bermacam-

macam ( Robby Hidayat, 2008.52) .Pada tahap komposisi ini kreativitas 

dalam bentuk pengembangan tari Manyakok sudah mulai terstruktur 

dengan baik dan telah tertata dengan rapi, gerakan tari telah menyatu 

merupakan gabungan dari berbagai elemen komposisi tari. Pada tahap ini 

memungkinkan adanya perubahan perubahan yang intinya meningkatkan 

kualitas garapan sehingga dapat terjalin satu kesatuan yang utuh. 

d. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi merupakan tahap penyempurnaan dimana 

pada tahap ini terjadi penambahan maupun pengurangan dalam yang 
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dianggap tidak penting. Misalnya gerakan yang selalu diulang-ulang, 

iringan tari yang kurang cocok, pengaturan tempo. Pada tahap ini juga 

dilakukan uji coba mengunakan kostum supaya pada saat pementasan 

terasa nyaman.  

 

Melalui pemahaman unsur-unsur pengolahan tersebut, maka bentuk kerja 

pemodernan tari Manyakok tidak akan terlepas dari bentuk pengembangan secara 

kuantitas dan kualitas. Edi Sedyawati berpendapat bahwa, pendekatan garap karya 

seni (tari) bisa dilakukan dengan memperluas kosa (dari bunyi, gerak ataupun 

citraan-citraan pentas) sambil bersandar pada suatu gaya dan teknik 'tradisional' 

yang sudah umum dikenal (Edi Sedyawati,2001/2002:4). Dengan demikian, 

bentuk pengembangan di atas, akan dijadikan sebagai upaya untuk pemodernan 

dan pelestarian tari, sehingga tari Manyakok bisa hidup dan bertahan dalam 

kehidupan masyarakat yang sedang berkembang, serta masyarakat bisa salalu 

merasa segar terhadap penampilan kesenian tradisional dari masa kemasa  

 

5.4. Bentuk Pengembangan Tari Manyakok  

Seperti halnya yang dipersyaratkan bagi pendidik tari, bahwa bagi 

pencipta tari atau calon pencipta taripun pantas apabila memiliki lebih dahulu 

pengalaman dan kemampuan yang relatif baik sebagai penari dan juga sebagai 

pelatih atau pendidik tari, karena akan banyak menemui kesulitan ketika 

mengolah dan membentuk karya komposisi tari, baik dari bentuk kualitas 

maupun dari bentuk  kuantitas. Kiranya sepakat bahwa, ciri utama pencipta tari 

yang kreatif dalam mewujudkan karya tarinya tidak sekedar mengulang-ulang 

dari pola tarian yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi mampu menemukan 

ide-ide baru yang kemudian menjadi konsep isi dan bentuk garapan yang orisinal 

dan akhirnya mewujud menjadi karya tari inovatif yang memiliki kekhasan 

tersendiri atau ciri keunikan dan kebaruan yang bermakna sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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Terkait dengan hal di atas, maka bentuk pemodernan tari tradisi 

Manyakok  sebagai upaya pelestariannya selalu  berpijak kepada bentuk aslinya. 

Artinya tidak mengurangi nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga lahir 

produk baru karya komposisi tari Manyakok. Pemodernan yang dilakukan  tidak 

terlepas dari elemen-elemen komposisi tari dengan cara pengembangan. 

pengembangan mengandung dua pengertian, yaitu: (1) pengembangan dalam arti 

pengolahan berdasarkan unsur-unsur tradisi yang diberi nafas baru sesuai dengan 

tingkat perkembangan masa, tanpa mengurangi dan menghilangkan nilai-nilai 

tradisi, (2) pengembangan dalam arti penyebarluasan, untuk dapat dinikmati, 

diresapi oleh lingkungan masyarakat luas.( Edi Sedyawati:1981:39)  

Bentuk pengembangan yang dilakukan terhadap tari Manyakok,  mengacu 

kepada pendapat di atas, pengembangan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif 

tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya. Pengembangan kuantitatif yaitu, 

mengembangkan seni pertunjukan tradisional berarti membesarkan volume 

penyajiannya, meluaskan wilayah pengenalannya. Tetapi ia harus berarti 

memperbanyak tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk mengolah dan 

memperbaharui wajah, suatu usaha yang mempunyai arti sebagai sarana untuk 

pencapaian kualitatif. ( Edi Sedyawati:1981:50). Pengembangan kualitas yaitu, 

pengembangan tidak hanya terbatas pada geraknya saja, melainkan ada unsur-

unsur pembentuk yang lain, seperti iringan, tata rias dan tata busana, properti dan 

lain-lain, kesemuanya itu adalah sebagai medium bantu tari untuk 

mengungkapkan isi (Rustopo, 1990:134). Sejalan dengan itu Soedarsono juga 

menjelaskan bahwa, bentuk penyajian tari tidak terlepas dari elemen dasar 

komposisi tari yang mendukungnya di antaranya, gerak, musik, rias, kostum, 

properti dan tempat pertunjukan (Soedarsono, 1976:4).  

Terkait dengan pendapat di atas, upaya pemodernan tari tradisi  

Manyakok ini tentu tidak berlebihan apabila tidak sebatas pada koreografinya 

saja. Akan tetapi di dalamnya termasuk dengan unsur seni yang melengkapi 
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keutuhan tari tersebut, sehingga pemodernanya dapat menghasilkan bentuk baru 

karya komposisi tari Manyakok.  Untuk lebih jelasnya, bentuk Pemodernan tari 

tradisi Manyakok dengan cara pengembangan sesuai dengan era globalisasi  

dapat dijelaskan  seperti yang diuraikan di bawah ini ; 

5.4.1. Pengembangan dari segi gerak 

Gerak merupakan sebuah unsur yang utama dalam tari. Medium dari tari 

adalah gerak, dan instrumen dari gerak adalah tubuh manusia. (Y.Sumandiyo 

Hadi, 2007,29). Tari merupakan komposisi gerak yang telah mengalami 

penggarapan yang lazim disebut stilisasi atau distorsi. Untuk terbentuknya suatu 

tarian dapat diolah dari gerak maknawi atau gesture dan gerak murni atau pure 

movement . Gerak maknawi yaitu gerak yang punya makna/arti yang jelas 

sedangkan gerak murni adalah gerak yang digarap sekedar untuk mendapatkan 

bentuk yang artisrik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu 

(Soedarsono, tt : 42). Pengolahan gerak tersebut diambil dari gerak alam seperti, 

gerak mimitif yaitu peniruan dari gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari 

seperti, gerak orang mencangkul, memancing main tenis dan lain-lain.  

Pengolahan gerak dari gerak imitatif  atau peniruan gerak dari binatang dapat 

diolah dari gerak kijang melompat, nyiur melambai, tupai bagaluik dan lain-

lainnya. 

Pemodernan gerak terhadap tari Manyakok yaitu melakukan 

pengembangan berdasarkan unsur-unsur gerak seperti, ruang, waktu dan tenaga. 

Ruang gerak adalah ruang yang terpakai dan terbentuk dalam melakukan suatu 

gerakan, yaitu, ruang gerak kecil, sedang dan besar. Ruang gerak juga 

berhubungan dengan level gerak yaitu level rendah, sedang dan tinggi. Sementara 

dari segi waktu atau tempo, gerakan tari dapat dilakukan dengan menggunakan 

tempo cepat, sedang dan lambat. Begitu juga dari segi tenaga, gerakan dapat 

dilakukan dengan menggunakan tenaga kuat, sedang dan lemah/lembut. Selain 

ruang, waktu/tempo dan tenaga, setiap gerak juga mempunyai arah gerak dan arah 
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pandang yaitu arah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, 

diagonal kanan dan diagonal kiri. Sehubungan dengan itu, pengaturan atau 

pengolahan unsur-unsur gerak, arah gerak dan arah pandang seperti terurai di atas, 

pada dasarnya akan menjadi pertimbangan atau pedoman  dalam pengembangan 

yang akan dilakukan pada tari Manyakok. Dengan demikian, pengaturan atau 

pengolahan unsur-unsur gerak seperti terurai di atas, pada dasarnya akan menjadi 

pertimbangan atau pedoman  dalam pengembangan yang akan dilakukan pada tari 

Manyakok, sehingga gerakan-gerakan tarinya akan terlihat menjadi segar atau 

baru, bervariasi, tidak monoton dan menjadi menarik, serta tetap mempertahankan 

karakteristik tari Manyakok. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pada bentuk 

pengembangan yang dilakukan terhadap Gerak tari tradisi Manyakok seperti yang 

terlihat pada tabel di bawah ini ; 

UNSUR-UNSUR GERAK

TENAGA
Menentukan watak gerak : 

kuat/keras lunak /tanpa 
tekanan

RUANG
Posisi : Tinggi rendah

Dimensi : Volume (Besar kecil)

WAKTU

ITENSITAS :
Besar kecil tenaga yang 

digunakan
(Semangat/kuat)

AKSEN /TEKANAN:
Penggunaan tenaga yang 

tidak teratur
(Menarik Perhatian)

KUALITAS
(Cara penggunaan 

/penyaluran tenaga)

ARAH GERAK
(Prospektif Penonton)
-penggunaan pentas 
(prosenium & arena)

LEVEL
Tinggi rendah

Maksimal : meloncat
Minimal: rebah di lantai

TEMPO
Cepat lambatnya suatu 
gerakan yang dilakukan 

RITME/IRAMA
Pengaturan tempo 

dalam melakukan gerak 
(pola waktu)

DURASI
Berapa lama tarian 

dilakukan

- Gerak mengayun
- Gerak Perkusi
- gerak Lamban
- gerak Bergetar

 

Tabel 2 
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Bentuk Pengembangan Gerak Tari Tradisi Manyakok 

 

Seni tradisi memang tidak berlimpah dengan inovasi seperti halnya seni 

moderen, tetapi tidaklah berarti bahwa seni tradisi ini tidak memberikan 

kesempatan pada perkembangan daya kreasi (1978;47-48). Gerak-gerak tari tradisi 

Manyakok yang sudah dikembangkan di antaranya ; 

 

        a. Gerak Poi Basamo (tradisi) 
Gerak Pergi Bersama  sebagai gerak awal.  Gerak ini menggambarkan 

pencarian bambu secara bersama-sama untuk pembuatan sakok. Gerakan 

ini mengandung makna kebersamaan    

                  

             

 

                                                 Gambar 16 

Fose Gerak tradisi Poi Basomo 

 Dokumentasi Idun Ariastuti 2017  

 

Proses Pengembangan Gerak Poi Basomo 

Motif 1 
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Hit : 1-7   Langkah tak jadi ke depan dengan ujung jari kaki kanan menyentuh lantai. 

Langkah tak jadi ke belakang dengan ujung jari kaki kiri menyentuh 

lantai. 

Langkah step biasa, dengan posisi lengan kanan menyiku, tangan 

memegang sakok dengan di atas bahu kanan. Lengan kiri menyiku 

dengan posisi tangan memegang pinggang 

 

Hit:  8        ( gerakkan Poi Basamo ini dilakukan 2x8) (pada hitungan 8 terakhir 

penari berlari membentuk lingkaran. Kemudian berdiri di posisi masing-

masing sesuai dengan pola lantai, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

   
 

Gambar 17 

Pose Gerak Poi Basamo pengembangan 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

b. Gerak Manobang (menebang) Tradisi 

   Gerak Manobang merupakan perumpamaan menebang bambu yang 

digunakan untuk membuat sakok seperti terlihat pada foto di bawah ini 
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Gambar 18 

Fose Gerak Manobang Tradisi 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan gerak Manobang (menebang) 

Hit : 1-3 Lengan kanan bergerak seperti melakukan gerak pancung dengan posisi 

lengan  kanan ditekuk di depan dada dengan telapak tangan menghadap 

ke atas, tangan kiri naik keatas ditekuk dengan posisi akhir telapak tangan 

ke atas, gerakkan ini dilakukan dengan posisi jongkok. 

Hit : 4       Berdiri, tangan kiri berada dipinggul tangan kanan lurus ke samipng kanan 

sejajar bahu, posisi kaki kiri berada dibelakang kaki kanan. 

Hit : 5-6 Tangan melakukan gerak pancung ke kiri dengan kaki kiri sedikit 

membuka ke samping kiri. Ini dilakukan secara berbalasan. 

Hit : 7-8  Tungkai kanan dilangkahkan ke belakang, lengan kanan diputar sampai 

bertemu dengan tangan kiri sehingga posisi akhir lengan kanan lurus ke 

depan, lengan kiri ditekuk dengan ujung jari memegang pinggang. Posisi 

arah hadap samping kanan. 

( gerakkan ini dilakukan 2x8 dengan arah hadap dan level yang berbeda). 

Seperti gambar di bawah ini 
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Gambar 19 

Pose Gerak Manobang pengembangan 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

c. Gerak Bolah (potong) tradisi 

Gerak bolah (potong) menggambarkan proses memotong bambu untuk 

dijadikan bahan untuk pembuat sakok 
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Gambar 20 

Fose Gerak Bolah (Potong) 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan Gerak Bolah (potong) 

 

Hit : 1-2 Tungkai kanan dilangkahkan menyilang ke depan diagonal kiri, lengan 

kanan melakukan gerak bolah ( potong) ke arah yang sama di bawah 

lengan kiri yang ditekuk di depan dada, kemudian kaki kiri dihentakkan, 

lengen kanan dan kiri membuka, tungkai kanan dilangkahkan ke diagonal 

kanan belakang. 

Hit : 3-4 Lengan kiri ditekuk di depan dada, lengan kanan bergerak seperti 

melakukan gerak potong lurus kedepan, kaki kiri dihentakkan, kedua 

tangan membuka, kemudian berputar ke kanan 90 derajat. 

Hit :5-6 Level tinggi, dengan kaki kanan dilangkahkan ke diagonal kanan, tangan 

bergerak seperti memancung ke arah ataas dengan tangan kiri seperti 

memegang bambu. Kemudian kembali ke level rendah ( posisi duduk) 

tangan kanan bergerak kebawah, tangan kiri keatas dengan telapak tangan 

saling berhadapan. 
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Hit : 7-8 Tungkai kanan digerakan ke arah diagonal kiri sehingga kedua tungkai 

bersilang dengan posisi ditekuk (level rendah),  

lengan kanan digerakan dari atas bergerak ke bawah, sampai posisi 

ditekuk di depan perut seperti memotong, seiring dengan lengan kiri 

bergerak sehingga posisi akhir menyiku dan ujung jari menyentuh 

pinggang. Seperti gambar di bawah ini.  

 

                   
 

Gambar 21 

Pose Gerak Bolah (potong) pengembangan 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

 

d. Gerak Marawik (merawut) tradisi 

Gerak Marawik (merawut) menggambarkan seperti merawut bambu 

yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat sakok. 
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Gambar 22 

Fose Gerak Marawit Tradisi 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan Gerak Marawit 

 

Hit : 1-2 Lengan kiri  digerakan melingkar ke depan, sejalan dengan lengan  kanan 

beregerak melingkar berlawanan dengan lengan kiri. Tungkai kanan 

mundur diiringi okeh tungkai kiri  

Hit : 3-4 Lengan kiri bergerak lurus ke depan, lengan kanan beregerak dari bahu kiri 

sampai ke ujung jari tangan kiri. 

Hit  5-8 Lengan kanan bergerak  ke atas sampai ke samping kanan, pergelangan 

tangan diputar, kemudian kedua lengan digerakan sejalan dengan 

pergelangan tangan diputar bergerak mengalir melewati kedua sisi badan 

dengan posisi akhir kedua lengan ditekuk sejajar di atas paha dengan posisi 

kedua telapak tangan berhadapan. Dengan posisi level rendah.  
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Gambar 23 

Pose Gerak Marawik (Meraut) pengembangan 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

e.  Gerak Buang Sarok (membuang sampah) tradisi 

Gerak Buang Sarok, gerak yang menggambarkan seolah-olah 

mengambil dan membuang sampah  
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Gambar 24 

Pose Gerak mambuang sarok tradisi  

Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan Gerak mambuang sarok 

Hit : 1-4 Berjalan menuju 1 poperti (sekok) dan posisi tangan berada di depan badan 

kedua telapak tangan menghadap keatas. 

Hit :5-6 Tangan kiri memegang poperti dengan sekok kedalam kemudian tangan 

kanan diayunkan kedepan (seakan melakukan pengambilan sam[ah)posisi 

kaki di tekuk(level rendah) 

Hit : 7-8 Tangan kiri memegang ujung poperti dan tangan kanan memegang pakal 

poperti 9sekok) diayun kesamping kanan dengan posisi badan berdiri 

(dilakukan seperti membuang sampah) 

(gerakan ini dilakukan 2x8 dengan 1x8 selanjudnya dilakukan dengan 

gerakan yang sama tetapi pola lantai yang berbentuk lingkaran dan arah 

hadap penari yang berbeda membentuk pola lantai lingkaran) 
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Gambar 25 

Pose Gerak mambuang sarok Pengembangan  

Idun Ariastuti 2017 

 

f. Gerak Manjalin  (menjalin ) Tradisi 

 Gerak Manjalin menggambarkan menjalin bambu untuk menjadi sakok  
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Gambar 26 

 Pose Gerak Manjalin Tradisi 

Dokumentasi Idun Ariastuti 

 

Proses Pengembangan Gerak Manjalin 

Hit : 1-2 Tangan kanan,kiri ,membuka setengan lingkaran ke arah belakang kemudian 

bergerak mengalir kedepan dilakukan 2x dalm satu hitungan dengan posisi 

akhir tangan timpo di serong kiri depan, posisi kaki kanan level sedang. 

Hit :3-4    Pergelangan tangan kanan diputar, kemudian tangan kanan ditarik ke arah 

belakandan di dorong lagi kedepan. 

Hit : 5-6 Tangan kanan membuka diagonal kanan depan diikuti dengan tangan kiri 

dengan posisi akhir timpo. 

Hit : 7-8 Pergelangan tangan bergerak menyilang antara kanan dan kiri, dengan di 

ikuti kaki yang berjalan kedepan dalam posisi jongkok, kemudian kedua 

tangan membuka. 
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Gambar 27 

Pose Gerak Manjalin Pengembangan 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

g. Gerak Manyakok (menangkap ikan) 

Gerak Manyakok, Menggambar gerak menangkap ikan dengan 

menggunakan Sakok sebagaimana terlihat pada foto di bawah ini; 
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Gambar : 28  

Pose Gerak tradisi manyakok 

Dokumentasi Idun Ariastuti 

 

Proses Pengembangan Garak manyakok 

 

Hit : 1-2 Tangan kiri ditekuk didepan dada, tangan kanan memegang prperti ( sekok) 

yang digerakkan ke atas kebawah sampai menyentuh lantai. Dengan kaki 

secara bergantian di hentakkan, badan merunduk. 

Hit : 3-4 Kaki kanan dilangkahkan ke kir dan kanan secara bergantian dengan posisi 

tangan menngayun kekiri dan kanan pada hitungan ke 4 tangan tangan kiri 

dan kanan sambil memegang priperti sudah berada di kanan atas, dengan 

posisi kaki kiri dilayangkan ke kiri. 

Hit : 5-8 Kaki kriri dijatuhkan ke depan kaki kanan, kaki kanan membuka ke arah 

kanan tangan kiri ditekuk di depan dada, tangan kanan  beregrak kebawah 

diagonal kiri, beregrak mengalir, dengan kaki kanan dilangkahkan ke 

samping kaki kiri level rendah, arah hadap ke kiri dengan tangan kanan 

sejajar dan di dekat bahu tangan kiri. 
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Gambar 29.  

Pose Gerak Pengembangan Manyakok 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

h. Gerak Bagambira (bergembira) tradisi 

Gerak Bagambira (bergembira) gerakan ini menggambar kegembiraan 

setelah selesai Manyakok  atau mendapat ikan. 
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 Gambar 30 

Pose Gerak Bagembira tradisi 

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan Gerak Bagembira 

Hit : 1-2 Posisi kaki dan badan tetap debawah( bentuk sebelumnya)kedua tangan 

mengempal lurus sebahi seiringan membentuk setengah linhkaran arah 

hadap kepala mengikuti tangan 

Hit : 3-4 Lengan tangan mengarah keatas denagn jari tangan mengepal ,kemudian 

mengelir di gerakan bawah melewati sisi badan sebelah kanan. 

Hit : 5-6 Posisi badan menghadap kedepan, kedua kaki membuka tangan kanan 

mengarah  lurus ke diagonal kiri bawah  dengan telapak tangan dikepal. 

Tangan kiri ke diagonal kanan dengan telapak tangan dikepal. 

Hit : 7-8 Tangan kanan yang memegang properti di ayun kan keseebelah kiri dengan 

membentuk garis lengkung dan tangan kiri berbentuk sedut dan telapak 

tangan mengarah keluar.  

Gerakan ini dilakukan 2X8 
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                                                              Gambar; 31 

Pose Gerak Bagambira (bergembira) Pengembangan  

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

i. Gerak Baliak (kembali( tradisi 

Gerak Baliak (kembali) menggambarkan kembali pulang setelah 

selesai menangkap ikan. 
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Gambar 32 

Pose Gerak Baliak tradisi  

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

Proses Pengembangan Gerak Baliak (kembali) 

 

Hit : 3X8 Kaki kanan di langkakan kedepan dengan posisi tangan kiri berada di depan 

badan dan tangan kanan berada di belakang badan dan dikepal, posisi 

badan mengayun kedepan dan arah hadap kesamping kanan.( gerakan ini 

dilakukan dengan hitungan 2 ke samping kiri dengan bentuk yang sama 

dilakukan 2x8) 

Kemudian satu bersatu penari mengambil properti dengan menggunakan 

gerakan yang sama .dilakukan 2x8 denagn mengayunkan properti kenan 

dan ke kiri,kemudian mengambil pola lantai lurus.kemudian melakukan 

gerakan pergi 1x8, dan kemudian melakukan gerakan yang sama dengan 

arah hadap yang berbeda , gerakan ini dilakukan 1x8 di tempat dan 1x8 

keluar dari panggung. 
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                                                              Gambar; 33 

Pose Gerak Baliak (Kembali) Pengembangan  

Dokumentasi Idun Ariastuti 2017 

 

 

5.4.2. Pengembangan Musik 

 

Musik dan tari merupakan dua unsur yang saling terkait dan tidak bisa 

dipisahkan. Sesuai dengan pendapat Soedarsono yang mengatakan bahwa, 

musik dalam pergelaran tari bukan hanya sekedar iringan, tetapi musik adalah 

patner yang tidak boleh ditinggalkan (Soedarsono, 1978 : 26). Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Doris Humphrey dalam bukunya The Art Of Maiking Dance, 

yang diterjemahkan oleh Sal Murgiyanto, Seni Menata Tari,  mengatakan 

bahwa, tari tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tari bagaikan seorang putri yang 

membutuhkan pasangan yaitu Musik (1983:158). Maka oleh sebab itu, dapat 

dimengerti bahwa penampilan sebuah tari tanpa menghadirkan musik maka 

penampilan tersebut terasa hambar bagi penonton yang akhirnya tidak menarik 

untuk ditonton. Dengan demikian jelas bahwa, musik dapat mempengaruhi 

tarian. Selain dari itu musik juga dapat menjadi pembentuk suasana dan 
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memberi tekanan-tekanan tertentu pada gerak, dalam bentuk melodi ataupun 

ritem. Musik dapat menjadi penanda pergantian gerak dan menandakan 

perubahan tempo dalam suatu reportoar tari. 

Dengan demikian, karena musik adalah patner dari tari, maka musik 

yang dipergunakan untuk mengiringi produk baru karya tari Manyakok digarap 

betul-betul sesuai dengan garapan tarinya. Garha (ed.) (1977/78) menjelaskan 

bahwa pada dasarnya seni tari terdiri atas dua unsur pokok, yaitu tari sebagai 

rangkaian pokok; gerak dan musik/karawitan sebagai rangkaian bunyi. 

Keduanya  tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Bahkan keduanya 

harus mengarah kepada satu tujuan yang sama, saling mengisi dan saling 

membantu, yaitu pada prinsipnya dapat diartikan bahwa tari adalah ekspresi 

jiwa melalui bunyi dan nada. Dengan demikian, musik yang mengiringi tari 

Manyakok pada awalnya diistilahkan oleh masyarakat dengan sebutan Rarak 

Gondang. Rarak Gondang terdiri dari alat musik talempong lima, Gong, 

Gendang Muka Dua dengan diiringi dengan lagu Sikadidi dan Kacimpuang. 

Sementara pemodernan yang dilakukan terhadap musik pengiring produk baru 

tari Manyakok  tidak jauh berbeda, hanya ditambah dengan alat musik biola, 

dengan cara mengolah tempo, ritme dan durasi, sehingga musik tariannya bisa 

lebih menarik dan sekaligus mendukung suasana tarian tersebut.  

 

5.4.3. Pengembangan Rias Busana 

 

Tata rias dan busana merupakan kelengkapan penunjuang koreografi 

yang sangat dibutuhkan dalam menggarap sebuah tari, karena rias dan busana 

memiliki sifat visual. Selain dari itu, rias busana dapat mendukung garapan 

sehingga apa yang diharapkan dapat terbaca dan dinikmati oleh penonton. 

Harapan penonton  tentunya berusaha mempermudah untuk memahami sisi 

tari yang disampaikan. Pemodernan rias busana dalam tari tradisi Manyakok 

dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini. 

a. Tata Rias 
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Tata rias pada dasarnya, bukan sesuatu yang asing bagi semua orang, 

khususnya kaum wanita, sebab tata rias  merupakan aspek untuk 

mendukung penampilan dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Akan 

tetapi, penggunaan tata rias untuk pertunjukan berbeda dengan tata rias 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut bisa 

terletak pada aspek bentuk, bahan atau tekniknya, semuanya akan sangat 

tergantung pada konsep koreografinya. Dengan demikian, tata rias dalam 

pertunjukan selain berungsi untuk mempertegas garis wajah, tata rias 

panggung (stage make up) berfungsi sebagai pembentuk karakter penari, 

yaitu memperjelas atau mempertegas kehadiran tokoh-tokoh tertentu. 

Selain dari itu, tata rias berfungsi untuk merubah wajah asli menjadi wajah 

tokoh-tokoh tertentu yang sesuai dengan konsep koreografinya. 

Berdasarkan hal demikian, maka tata rias dalam seni pertunjukan, 

khususnya dalam seni tari merupakan salah satu kelengkapan yang 

penting. Kondisi demikian  disebabkan oleh dua faktor yang mendasar 

yaitu : Pertama, tata rias merupakan bagian yang berkaitan dengan 

pengungkapan tema atau isi cerita, maka tata rias merupakan salah satu 

aspek visual yang mampu menentukan interprestasi penonton pada obyek 

estetik yang disajikan atau sesuatu yang ditarikan. Kedua, tata rias sebagai 

salah satu upaya untuk memberikan ketegasan atau kejelasan dari anatomi 

wajah, karena sajian tari pada umumnya disaksikan oleh penonton dengan 

jarak yang cukup jauh yaitu antara 5-7 meter.  

Begitu juga halnya dengan tari tradisi Manyakok, rias yang 

digunakan hanya rias sederhana seperti rias yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bedak dan pemerah bibir. Akan 

tetapi Pemodernan yang dilakukan terhadap rias bentuk baru karya tari 

Manyakok, akan dikembangkan sesuai dengan isi dan tujuan dari tari 

tersebut sebagai pertunjukan wisata. Tata rias dalam sebuah pertunjukan 

membantu mewujudkan mimik wajah penari di atas pentas. Rias di  dalam 
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tari garapan baru tari Manyakok   yang di tarikan secara kelompok 

merupakan pertimbangan sesuai dengan karakter tari Manyakok yang 

energik.  

Tari  semarak tudung saji yang merupakan tari garapan baru dan 

menggambarkan aktifitas perempuan yang dinamis dan ekspresif yang digarap 

dalam sebuah karya tari yang tergolong intertain maka busana yang dikenakan 

mengarah ke jenis busana warna cerah seperti aksen garis dengan harapan 

penari lebih kelihatan modis, cantik, menawan dan rapi namun masih berpijak 

pada tradisi budaya melayu yang dikembangkan yang menjadi sumber garap 

antara lain menggunakan baju kebaya warna merah ,celana merah, diberi 

sesamping warna hitam serta penggunaan asesoris bunga di kepala untuk 

memberi kesan lembut dan menarik. 

 

b. Tata Busana 

Tata busana tidak hanya digunakan sebagai penutup aurat/tubuh saja, akan 

tetapi benar-benar digunakan untuk mendukung penampilan tari  sesuai 

dengan konsep garapan. Tata busana untuk tari lebih menekankan 

orientasinya pada konsep koreografi. Dengan arti kata, tata busana tari 

berperan dalam mendukung tema atau isi tarian dengan cara memperjelas 

peranan-peranan dan karakter penari dalam suatu repertoar tari. Selain dari 

itu, busana tari merupakan salah satu unsur keindahan tari yang 

menciptakan keserasian antara tubuh penari dengan tarianya. Perlu 

diketahui bahwa merencanakan kostum tari yang baik tidak selalu 

ditentukan oleh mahalnya bahan, akan tetapi juga kemampuan koreografer 

dalam memfisualisasikan ide-idenya. Begitu juga dengan produk baru 

karya tari Manyakok,  yang menggambarkan aktifitas kehidupan sehari-

hari masyarakat Pangean yang dinamis dan ekspresif yang digarap dalam 

sebuah karya tari yang tergolong intertain maka busana yang dikenakan 

mengarah ke jenis busana warna cerah seperti aksen garis dengan harapan 
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penari lebih kelihatan modis, cantik, menawan dan rapi namun masih 

berpijak pada tradisi budaya melayu Manyakok yang dikembangkan 

menjadi sumber garap, akan  di sesuaikan dengan isi dan tujuan 

pemodernannya. 

 

 

5.4.4. Pengembangan Desain Lantai (formasi Penari) 

 
Desain lantai (floor design) merupakan garis-garis di lantai yang 

dilalui oleh seorang penari atau garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi 

penari tunggal/kelompok (Soedarsono, 1977:42). Pengembangan desain lantai 

yang akan digunakan dalam bentuk baru karya komposisi tari Manyakok yaitu 

garis lurus dan garis lengkung. Garis Lurus seperti, diagonal, horizontal dan, 

vertikal. Sedangkan garis  lengkung seperti, Lingkaran kecil dan besar.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan di atas tentang Pemodernan tari tradisi 

Manyakok sebagai upaya pelestariannya dalam budaya Pacu Jalur, terinspirasi dari 

kehidupan Masyarakatnya dalam menangkap ikan (Manyakok), oleh masyarakat 

diistilahkan dengan Manyakok. Kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai upaya 

untuk melestarikan kembali tari tersebut yang sudah hampir ditinggalkan oleh 

masyarakat pendukungnya, akibat munculnya pengaruh dari luar yang dianggap 

lebih maju dan modern. Bentuk pemodernan yang dilakukan dengan cara 

mengembangkan tari tradisi Manyakok sesuai dengan ilmu komposisi tari, baik dari 

dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

Pemodernan dalam bentuk pengembangan tersebut menghasilkan produk 

baru karya komposisi tari Manyakok sesuai dengan tujuannya sebagai seni 

pertunjukan wisata. Produk baru karya komposisi tari tersesebut dikembalikan 

kepada masyarakat pada tahap selanjutnya melalui program budaya Pacu Jalur, 

agar  tari Manyakok hidup dan berkembang kembali sesuai dengan perkembangan 

zaman. Bagaimanapun karya tari tradisi perlu sentuhan “modernitas” sebagai upaya 

pelestariannya, agar dapat beradaptasi dengan masyarakat pendukungnya.  

 

6.2. Saran 

Penelitian yang direncanakan dua tahap ini, merupakan penelitian lanjutan 

yang akan menghasilkan produk baru karya tari Manyakok .  Hasil penelitian ini akan 

menjadi pedoman bagi daerah-daerah wisata lain yang ingin mengembangkan 

kemasan seni pertunjukan wisatanya, dan bagi para pengelola kemasan seni 

pertunjukan wisata, berfungsi sebagai pedoman kerja dalam meningkatkan kualitas 
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seni pertunjukan dimasa mendatang. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini 

akan menambah bacaan serta wawasan dalam bidang seni pertunjukan. Lebih jauh 

lagi produk baru karya tari Manyakok hasil penelitian tahap awal ini akan 

dikembalikan kepada masyarakat pendukungnya melalui program budaya Pacu Jalur 

pada tahap selanjutnya. Tujuannya agar produk baru karya komposisi tari Manyakok 

tersebut dikenal dan dimiliki oleh anak-anak bangsa sebagai generasi penerus, 

sehingga tari Manyakok tetap lestari dan berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman. Selain dari itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh PEMDA atau Dinas 

Pariwisata terkait sebagai upaya Pemodernan dan pelestarian tari Manyakok dalam 

rangka meningkatkan ekonomi masyarakat  Pangean Kabupaten Kuantan Singingi 

Riau dimasa mendatang.  
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