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TARI PERSEMBAHAN RIAU

Gambar 1. Penampilan Tari Persembahan
(Sumber: https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/memberi-sirih-memberi-hormat/, 24 Maret 2021.)

Tari persembahan merupakan jenis tarian klasik khas melayu yang berasal dari

Provinsi Riau dan biasanya dipentaskan dengan jumlah penari yang ganjil, yaitu 5-9 orang

(perempuan & laki-laki). Pementasan tari ini mudah dijumpai di acara-acara besar, karena

memang tari persembahan lebih dikhususkan sebagai pembuka dari sebuah perhelatan untuk

menyambut dan mempersembahkan tamu yang dianggap agung. Tari persembahan sendiri

sudah diciptakan sejak tahun 1957 oleh budayawan Riau, OK Nizami Jamil, yang merupakan

anak orang kaya Muhammad Jamil, sekretaris Sultan Syarif Kasim II.

Gambar 2. Pemberian Sirih Kepada Tamu Agung
(Sumber:https://karimuntoday.com/bupati-karimun-hadiri-pelantikan-ikatan-keluarga-besar-flores-di-t

anjungbatu/, 26 Maret 2021)

Tari persembahan yang bertema gembira ini juga disebut dengan tari makan sirih atau

tari sekapur sirih karena salah satu penari akan membawa kotak berisi sirih yang kemudian

dibuka untuk memberi kesempatan kepada tamu agung sebagai orang pertama yang
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mengambil dan memakannya. Setelah tamu pertama selesai maka akan dilanjutkan ke tamu

lainnya, namun biasanya tidak semua tamu yang diberi kesempatan. Hal ini dilakukan

sebagai bentuk penghormatan karena sudah menghadiri acara tersebut. Sirih bagi orang

Melayu tidak dianggap sekedar benda biasa, akan tetapi sirih juga digunakan sebagai media

untuk mempererat hubungan sesama manusia, dan tarian ini menyimbolkan bahwa orang

Melayu sangat menghormati hubungan, baik itu keluarga maupun kerabat.

Gambar 3. Seorang penari memegangi kotak berisi sirih.
(Sumber: https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/memberi-sirih-memberi-hormat/, 24 Maret

2021.)

Penari tari persembahan wajib untuk memahami istilah-istilah khusus dalam tarian

khas Melayu, misalnya igal (menekankan gerakan tangan dan badan), liuk (menunduk atau

mengayunkan kepala), lenggang (berjalan sambil mengerakkan tangan), meniti batang

(berjalan dalam satu garis seolah meniti batang), gentam (menari sambil mengerakkan tumit

kaki), cicing (menari sambil berlari kecil), dan lain-lain (RRMedia, 2017). Gerakan pada tari

persembahan terbilang cukup sederhana, yaitu gerakan menunduk sambil merapatkan telapak

tangan. Namun gerakan sederhana tersebut ternyata memiliki beberapa nama gerakan dan

juga maknanya seperti yang dilansir dari Nor Rahma Sukowati dalam Selasar, antara lain

adalah:

a) Gerakan Selembayung

Bentuk gerakan menyerupai atap dari rumah masyarakat asli Riau.

b) Gerakan Balam Dua Sekawan

Gerakan yang memaknai kesetiaan maupun kebersamaan antar masyarakat.

c) Gerakan Lenggang Melayu Patah Sembilan

Gerakan untuk mengapresiasi dan menghargai tamu.



Gambar 4. Alat musik akordion
(Sumber: http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/akordion--seni-musik?lang=id/, 26 Maret 2021)

Tari persembahan diiringi oleh lagu berjudul Makan Sirih, dan juga musik khas

Melayu yang berupa paduan instrumen marwas, biola, gendang, gambus, dan akordion.

Musik akordion. Selain itu, kostum yang digunakan oleh penari adalah busana adat khas

Melayu, yakni baju kurung teluk belanga yang biasa dipakai oleh pasangan mempelai. Pada

bagian kepala terdapat mahkota dengan hiasan-hiasan bunga dan pernak-pernik lainnya

seperti dokoh, anting, dan gelang. Kemudian pada bagian bawah tubuh akan dibalut oleh kain

songket berwarna cerah.
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