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BAB II 

PRODUK TARI SAMAN SEBAGAI REPRESENTATIVE LIST OF THE 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY (UNESCO) 

Tari Saman merupakan salah satu produk budaya yang dimiliki 

Indonesia. Pada tahun 2010, UNESCO mengakui Tari Saman sebagai warisan 

budaya dunia asal Indonesia dan tercatat sebagai Repsesentative List of The 

Intangible Cultural Heritage of Humanity (UNESCO). Repsesentative List ini 

terdiri dari unsur-unsur warisan budaya takbenda yang membantu menunjukkan 

keragaman dari warisan ini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 

pelestarian budaya tersebut. 

2.1. Sejarah Tari Saman 

1. Sejarah Tari Saman 

Sebelum masuk pada pembahasan tentang deskripsi umum tentang 

teori tari Samman, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi tentang 

tari Samman itu sendiri. Tari Samman adalah sebuah tari yang mendasari 

gerak tangan yang dilakukan secara berulang-ulang sedangkan menurut 

Suku Gayo adalah tari seribu tangan yang mempunyai makna tertentu 

dalam tari tersebut. Tari Saman sendiri berkembang di Aceh tepatnya suku 

Gayo.40 

Tari Saman menjadi salah satu media dakwah dengan cara 

melantunkan syair‐syair yang bersamaan dengan gerak tangan. Dalam tari 

                                                 
40 Yuznizar Heniawaty, Tari Samman Pada Masyarakat Aceh: Identitas Dan Aktualisasi, (Medan: 

2015),26 
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Samman juga berisi tentang ajaran, ajakan dan larangan yang mereka 

kemas dengan syair, dengan tujuan agar penikmat bisa menerima tiga 

ajaran yakni ajakan dan larangan dengan hati yang tenang karena dengan 

hati yang tenang pikiran dan batin gampang menerima suatu hal yang 

positif. 

Pada umumnya Tari Saman banyak mengandung nilai yang 

mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, 

kekompakan dan kebersamaan. Secara singkat dijelaskan lagi oleh salah 

seorang pendiri Kabupaten Gayo Lues Dr. Rajab Bahry, M.Pd mengenai 

filosofi Tari Saman. Aspek pertama adalah mengenai Kepemimpinan. 

Tarian ini diawali oleh teriakan pemimpin, diikuti lagu dan ada atau tidak 

musik pengiring menjadi tidak masalah. Pemimpin disinilah yang akan 

membawa irama menjadi cepat dan melambat. Dia harus tahu Power 

kelompoknya, sehingga kapan harus menaikkan tempo tarian. Dalam 

bahasa organisasi ini disebut Emphatic Leadership atau empati seorang 

pemimpin. 

2. Pola Pertunjukan Tari Saman 

Persembahan atau nama lain pertunjukan, sering dijumpai dalam 

pementasan maupun pertunjukan pasti ada yang namanya bagian awal, 

bagian tengah dan bahagian akhir. Dalam pertunjukan tari Samman di 

suku Gayo2 maupun di Madura ada terdapat tiga bagian di antaranya: (1) 

bagian awal (2), isi (3) dan penutup. Masing-masing bagian ini memiliki 

cara atau kemasan sendiri dalam penyajiannya yang disesuaikan dengan 
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tujuan dalam pertunjukan, sehingga tari Samman itu sendiri tercipta 

dengan utuh. Awal penyajian, isi maupun penutup yang merupakan 

satukesatuan yang berjalan secara mengalir.41 

3. Gerak Dalam Tari Saman 

Pelakon terfokus pada gerak maknawi. Tidak jauh beda dengan tari 

sufi, di mana setiap tari mempunyai makna tertentu. Gerak maknawi 

adalah gerak yang mengandung arti atau makna tertentu yang tertanam 

dalam tari Samman tersebut. Gerak tersebut mempunyai ciri khas yang 

mudah dimengerti oleh penonton semisal gerak tepuk tangan walau pun 

dapat dimengerti oleh setiap yang melihatnya tapi belum tentu mereka 

paham apa yang para pelaku ingin sampaikan. Pada gerak tari Samman ini 

sedikit mengandung gerak murni, gerak ini semata-mata agar tari terlihat 

indah dipandang mata. Gerakan dalam tari Samman mengutamakan gerak 

tangan dan sekali- kali berdiri. Hal ini dilakukan kerana tari Samman 

adalah tari yang dilakukan dengan pola duduk dan sekali-kali berdiri. Dari 

gerak inilah yang melahirkan tari Samman. 

4. Segi Pelaksanaaan Acara Ritual dalam Tari Samman 

Dalam ritual ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Untuk 

mengetahui langkah-langkah bagaimana ritual dalam tari Samman, maka 

ada beberapahal yang kita harus pahami di antaranya: proses menjadi 

angota, membaca manaqib dan baca ratib Samman, dhikir dan adab ber- 

                                                 
41 Declaration of Saman Culture dalam UNESCO. Convention: Saman Dance (Indonesia) Urgent 

Safeguarding List-2011. 
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dhikir. Kita ketahui bersama bahwa tari Samman adalah sebuah tari yang 

di dalamnya berisi sebuah ajaran keislaman atau dengan kata lain adalah 

sebagai media dakwah, ada beberapa tahapan dalam menjalakan ritual ini 

antara lain:  

a. Proses menjadi anggota: ini adalah hal yang penting diketahu bersama 

bagi para anggota baru dalam mengikuti sebuah tarekat atau 

perkumpulan apapun pasti ada yang namanya mendaftarkan diri walau 

tidak secara formal, untuk menjadi angota dalam tari Samman pada 

umumnya dilakukan yang namanya pembaiatan. Dalam pembaiatan ini 

dilakukan oleh ketua yang disebut Kyai dan beliau pula yang 

membacakan pembaiatanya agar pembaitan lebih sakral dan 

mendalam. Setelah dibacakan, maka dengan secara otomatis dia akan 

menjadi anggota di dalamnya. Dalam pembaiatan sebenarnya tidak ada 

yang sulit dan sebenarnya yang menjadi konsekuensi adalah janji setia 

dan patuh terhadap sang Kyai. Pembaiatan biasanya dilakukan pada 

malam hari tepatanya setelah shalat Isya sampai selesai. Adapun cara 

pembaitan sebagai berikut: 

1) Para calon yang akan dibaiat mengambil wudhu dan berkumpul di 

tempat yang telah disediakan oleh sang Kyai.  

2) Kyai akan mendatangi para calon angota baru yang duduk dan 

membuat lingkaran. 
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3) Kemudian sang Kyai menempatkan tasbih yang ujungnya saling 

dipegang oleh calon anggota baru. 

4) Upcara segera dimulai. 

5) Kyai membaca talkin dan doa-doa lain yang diikuti oleh para calon 

bacaan talkin.  

6) Dari situ dimulai bimbingan cara ber-dhikir dan diikuti oleh para 

muridnya  

b. Membaca Manaqib 

 Pembacaan manaqib atau nama lain burdah sering kita jumpai 

bersama di Jawa lebih-lebih di Madura, di setiap pesantren pun juga 

sering dibacakan. Kitab tersebut dibaca di setiap acara-acara tertentu 

semisal ajaran keagaman maupun dalam pembaiatan dengan tujuan 

menangkal bahaya atau menunaikan nadzar dan mengusir setan. Tetapi 

sebenaranya yang paling penting dari pembacan kita-kitab tesebut 

adalah mengaharap mendapat pahala banyak. Dalam ritual pembacaan 

manaqib juga dibacakan dengan tujuan istighatsah, yakni memohon 

pertolongan kepada Allah dan mendapatkan safaatnya.  

c. Ratib Samman 

Dalam kalangan pengikut tari Samman sendiri pembacaan ratib 

Samman mendapatkan tempat khusus, artinya bacaan ini bisa diartikan 

sebagai penyempurna, ratib Samman ini dibacakan sebelum tari 
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Samman dimulai dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada sang 

pencipta dan biasanya ini memakan waktu berjam- berjam, dan 

pembacaan ratib ini dipimpin oleh sang Kyai, mereka membuat sebuah 

lingkaran dan melingkari sang Kyai, dan melantunkan dhikir serta 

mempertunjukan berbagai sikap tubuh dan gerakan dengan cara seperti 

yang ditunjukan oleh sang pemimpin. 

Ratib Samman sangat dikenal karena dinamisnya di sepanjang 

pertunjukanya. Pemimpin dan pengikutnya terus-menerus bergerak, 

bernyanyi dan menari. Dalam gerak ritmis yang khas di pusat 

lingkaran orang-orang yang mengelilingi yang menari dan berputar. 

2.2 Badan-badan UNESCO. 

UNESCO terbentuk pada tanggal 4 November 1946, yang disepakati 

oleh 43 negara. Organisasi ini didirikan untuk memberikan kontribusi terhadap 

perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi antara bangsa-

bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka 

menghormati lebih lanjut untuk keadilan universal tanpa membedakan ras, jenis 

kelamin, bahasa, dan agama42. 

UNESCO43 memiliki 195 anggota dan 8 anggota asosiasi. Hal ini diatur 

oleh Konferensi Umum dan Dewan Eksekutif. Sekretariat, dipimpin oleh Direktur 

Jenderal, mengimplementasikan keputusan dari kedua badan tersebut. UNESCO 

                                                 
42 Op. Cit., M. Frizik Syuhad (06260037), hal. 26-27. 
43 UNESCO, About us, dalam http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/, diakses pada 

(29/04/2015, 10:28 WIB). 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/
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memiliki lebih dari 50 kantor di seluruh dunia. Kantor pusatnya terletak di Place 

de Fontenoy di Paris, Perancis. Diresmikan pada tahun 1958 dan baru-baru ini 

direnovasi. UNESCO mengatur badan-badan44, antara lain: 

a. Konferensi Umum. 

Konferensi Umum terdiri dari wakil-wakil dari negara-negara 

anggota UNESCO. Konferensi Umum bertemu setiap dua tahun, dan dihadiri 

oleh Negara Anggota dan Anggota Associate, bersama dengan pengamat 

untuk non-negara anggota, organisasi antar pemerintah dan organisasi non-

pemerintah (LSM). Setiap negara memiliki satu suara, terlepas dari ukuran 

atau tingkat kontribusinya terhadap anggaran. Setiap negara memiliki satu 

suara, terlepas dari ukuran atau tingkat kontribusinya terhadap anggaran.  

Konferensi Umum menentukan kebijakan dan garis-garis utama 

kerja organisasi. Tugasnya adalah untuk mengatur program dan anggaran 

UNESCO. Hal ini juga memilih Anggota Dewan Eksekutif dan menunjuk 

Direktur Jenderal setiap empat tahun. Bahasa resmi Konferensi Umum adalah 

bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol. 

b. Dewan Eksekutif. 

Dewan Eksekutif memastikan pengelolaan keseluruhan UNESCO. 

Dewan Eksekutif bertemu dua kali setahun. Dewan ini tugasnya 

mempersiapkan pekerjaan Konferensi Umum dan melihat bahwa 

                                                 
44 Ibid., Governing Bodies, dalam http://en.unesco.org/about-us/unescos-governing-bodies, diakses 

pada (29/04/2015, 11:17 WIB). 

http://en.unesco.org/about-us/unescos-governing-bodies
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keputusannya benar dilakukan. Fungsi dan tanggung jawab Dewan Eksekutif 

berasal terutama dari konstitusi dan dari aturan atau arahan yang ditetapkan 

oleh Konferensi Umum.  

Setiap dua tahun Konferensi Umum memberikan tugas-tugas khusus 

kepada Dewan. Fungsi lain berasal dari perjanjian menyimpulkan antara 

UNESCO dan PBB, badan-badan khusus PBB dan organisasi antar 

pemerintah lainnya. 

Lima puluh delapan anggotanya dipilih oleh Konferensi Umum. 

Pemilihan wakil-wakilnya sebagian besar adalah masalah dari keragaman 

budaya yang mereka wakili, serta asal geografisnya. Negosiasi yang terampil 

mungkin diperlukan sebelum keseimbangan tercapai antar daerah yang 

berbeda di dunia dengan cara yang akan mencerminkan universalitas dari 

organisasi. 

c. Cabang Eksekutif Organisasi. 

Sekretariat terdiri dari Direktur Jenderal dan Staf yang ditunjuk oleh 

dia. Pada pertengahan-2009, Sekretariat mempekerjakan sekitar 2.000 PNS 

dari sekitar 170 negara. Staf yang dibagi ke dalam kategori Layanan 

Profesional dan Umum. Lebih dari 700 anggota staf bekerja di 65 kantor 

UNESCO di seluruh dunia. 
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Gambar 1. Bagan Organisasi UNESCO45. 

UNESCO merupakan satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) yang memiliki mandat khusus untuk melindungi warisan dunia (alam dan 

budaya, benda dan tak benda, bergerak dan tidak bergerak). Bagian atau sektor 

dari UNESCO yang menangani tentang budaya disebut Culture Sector (CLT), 

termasuk didalamnya World Heritage Centre (Pusat Warisan Budaya)46 yang 

didirikan pada tahun 1992, khusus menangani tentang warisan dunia. 

                                                 
45 Ibid., Interactive Organizational Chart, dalam 

http://www.unesco.org/orgchart/en/ORG_vis_EN_files/png_1.htm, diakses pada (20/05/2015, 

11:43 WIB) 
46 World Heritage Centre adalah badan koordinator UNESCO yang titik fokusnya  semua hal yang 

berkaitan dengan World Heritage. Direktur dari World Heritage Centre adalah Kishore Rao dan 

Mechtild Rossler sebagai Wakil direkturnya (Division For Heritage). 

http://www.unesco.org/orgchart/en/ORG_vis_EN_files/png_1.htm
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Pusat Warisan Budaya47 bertugas untuk memastikan manajemen 

konvensi dari hari ke hari, menyelenggarakan sesi tahunan Komite Warisan Dunia 

dan Bironya, memberikan saran kepada Negara Anggota dalam penyusunan 

nominasi situs, mengatur bantuan internasional dari Heritage Fund berdasar 

kepada permintaan, dan mengkoordinasikan laporan kondisi situs dan tindakan 

darurat yang dilakukan ketika sebuah situs terancam.  

Pusat Warisan Budaya ini juga menyelenggarakan seminar teknis dan 

lokakarya, meng-update Daftar Warisan Dunia dan basis data, mengembangkan 

bahan ajar untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk pelestarian 

warisan, dan membuat masyarakat mengetahui masalah Warisan Dunia. 

2.3 Peran Perlindungan UNESCO terhadap Tangible and Intangible Cultural 

Heritage. 

Upaya yang dilakukan UNESCO untuk melindungi kreativitas dan 

keragaman budaya di seluruh dunia adalah dengan membuat konvensi-konvensi 

tentang budaya. Misalnya Konvensi 2003 UNESCO tentang Perlindungan 

Warisan Budaya, yang bertujuan untuk; Pertama, untuk melindungi warisan 

budaya takbenda. Kedua, untuk menjamin kehormatan warisan budaya takbenda 

dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan. Ketiga, untuk 

meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional, dan internasional tentang 

                                                 
47 UNESCO, World Heritage Centre, dalam http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/, 

diakses pada (25 Juni 2015, 06:17 WIB). E-mail: wh-info@unesco.org. 

http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/
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pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan saling menghargai 

daripadanya. Keempat, untuk menyediakan kerjasama internasional dan bantuan48. 

Upaya UNESCO untuk melindungi dan mempromosikan warisan 

budaya takbenda sebelum adanya konvensi 2003, UNESCO memberlakukan 

mekanisme pendaftaran budaya yang disebut Proclamation of Masterpieces of the 

Oral and Intangible Heritage of Humanity (Masterpiece). Mekanisme tersebut 

sebagai bentuk upaya untuk mengenali nilai dan warisan budaya takbenda seperti 

tradisi, adat, ruang budaya dan aktor lokal yang mempertahankan bentuk-bentuk 

ekspresi budaya melalui suatu proklamasi49. 

Sesuai dengan Konvensi 2003, UNESCO berupaya membuat daftar dan 

memasukkan Warisan Budaya Takbenda dalam (Representative List), (Urgent 

Safeguarding List), serta memilih program yang mencerminkan tujuan dan 

prinsip-prinsip dari Konvensi. Selain itu, juga mewajibkan negara angggota50 

konvensi untuk menginventarisir setiap warisan budaya yang ada dinegaranya. 

Kemudian diajukan pada pertemuan komite antar pemerintah setiap tahunnya. 

Setelah itu dilakukan penilaian (proses), maka mata budaya yang diajukan akan 

dikukuhkan sesuai dengan kategorinya.  

Setelah adanya pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya tak benda 

tersebut, peran UNESCO dalam melindungi Intangible Cultural Heritage 

selanjutnya adalah melakukan kerjasama yang mencakup pertukaran informasi 

                                                 
48 Ibid., hal. 29. 
49 Drs. H. Solichin, 2010. Wayang Masterpiece Seni Budaya Dunia. Sinergi Persadatama 

Foundation, Jakarta. Hal 16. Dalam M. Frizik Syuhad (06260037), hal. 47. 
50 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural, Paris, 17 October 2003. 

Pasal 11 dan 12. Dalam M. Frizik Syuhad (06260037), hal. 84. 
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dan pengalaman, inisiatif bersama, dan pembentukan mekanisme bantuan untuk 

negara anggota dalam upaya pelestarian warisan budaya takbenda. Untuk budaya 

yang telah terinskripsi, UNESCO akan memberikan bantuan secara teknis dan 

finansial untuk keperluan konservasi. 

Tujuan diberikannya bantuan internasional (international assistance) 

adalah untuk menjaga warisan budaya yang terinskripsi, persiapan proyek 

inventarisasi sesuai dengan pasal 11 dan 12, untuk mendukung program-program 

maupun kegiatan yang dilakukan di tingkat nasional, subregional, dan regional51.  

Selain itu, UNESCO mengawasi dan mengevaluasi terhadap budaya 

yang telah terinskripsi dengan mewajibkan negara atau organisasi-organisasi 

kemasyarakatan yang terkait untuk terus menerus secara nyata melestarikan dan 

mengembangkan warisan budaya takbenda sesuai dengan komitmen. Jika tidak 

dapat memenuhi syarat tersebut, maka UNESCO akan mencabut inskripsi yang 

telah diberikan52. 

 

                                                 
51 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural, Paris, 17 October 2003. 

Pasal 20. Dalam M. Frizik Syuhad (06260037), hal.87-88. 
52 M. Frizik Syuhad (06260037), hal. 88-89. 


