
 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
458 

PENGGUNAAN MEDIA PADA MAENGKET  
ERA GLOBALISASI 

 
 
 

Jultje Aneke Rattu* 
Fakultas Sastra, Universitas Sam Ratulangi 

nike_rattu@yahoo.com.au 
 
 
 

Abstract 

Maengket is the most popular dance in Minahasa. Formerly, this dance was a ritual 
dance performed in traditional ceremonies. It was from Tombulu, an ethnic in Minahasa. 
Actually it is a unity of vocal, dance, and music, because Maengket dancers sing while they 
are dancing accompanied by music, but it is only called Maengket dance. The Maengket 
dance consists of three parts (babak), namely Makamberu (Maowei), Maramba’, and 
Lalayaan. Forms and expressions in each part is different,  describing about Minahasan 
people life that put the system of mutual aid (mapalus), especially in planting and harvesting 
rice (in Makamberu babak), building and filling a new house (in Maramba’ babak), and 
relations in the youth association (in Lalayaan babak). It is one of oral tradisitions in 
Minahasan society. Although the Maengket is still alive, it cannot escape from some 
problems faced in order to maintain its existence in this globalization era. One of some issues 
focused on this paper is how to manage Maengket as a Minahasan culture identity in the 
globalization era, not only in Minahasa, in North Sulawesi, in Indonesia, but also in other 
countries, even other continents where many Minahasan people live in. Methods are 
qualitative and etnography approaches. Data are collected from interviews, observations, 
and documents. Goals achieved are some elements in Maengket are changed without changing 
its Minahasan cultural identity, Maengket has crossed the borderline of regions, countries, even 
continents by using media and technology, and Maengket is still performed widely in Indonesia, 
Japan, The Netherlands, and America to maintain the Minahasan culture. 
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A.  Pendahuluan 

Istilah Maengket menurut Djery Warokka1 diambil dari kata Ma- yang artinya 
“sedang melaksanakan” dan Engket. Jadi Maengket = sedang melaksanakan Engket. 
Setelah diteliti di beberapa daerah di Minahasa, terdapat kesimpulan Engket adalah 
angket suara menyanyikan duluan. Menurut Direktorat Kesenian, Maengket masuk pada 
jenis tari dan nyanyi dengan cara setiap memulai menyanyi harus dimulai dari seseorang 
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1 Djery Warokka. (2004). Kamus Bahasa Daerah Manado – Minahasa: Indonesia – Manado – 
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yang disebut tumutuur, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Berdasarkan perumusan 
hasil sarasehan Maengket di Bitung pada tanggal 18 Juni 1985 disepakati bahwa 
Maengket dikategorikan sebagai seni tari. Maengket di Minahasa merupakan tradisi 
masyarakat yang selalu dilaksanakan pada upacara-upacara, antara lain yang dikenal 
saat ini hanyalah 3  jenis saja, yakni: 
 Makamberu (maowei) 
 Maramba’ 
 Lalayaan  

Pelaksanaan Maengket saat ini menggunakan: 
 Iringan tambor (gong kecil) 
 Pakaian daerah Minahasa 
 Konde Pingkan 
 Seorang Kapel dan anggota yang berpasan-pasangan, pria dan wanita (kurang lebih 

10 pasang) 

Saat ini Maengket telah dijadikan seni pertunjukan yang menjadi acara yang 
disodorkan pada saat penyambutan tamu, pernikahan, dll. 

Maengket mempunyai roh yang disebut Zazanin, dijelaskan oleh Perry 
Rumengan2. Apabila teknik, gaya, dan berbagai hal yang menjadi ciri khas zazanin 
dihilangkan dalam Maengket, maka roh Maengket pun akan hilang dan akan menjadi 
seni pertunjukan, yang dalam hal ini menjadi seni tari kreasi baru, tanpa kekhasan etnik 
atau daerah. Struktur musikal (elemen-elemen musikal dan sistem pemberdayaannya) 
inilah yang akan mempertahankan kekhasan seni ini, dengan kata lain inilah rohnya 
Maengket. Maengket menurut Perry Rumengan3 adalah seni tradisi masyarakat 
Minahasa. Perlu diketahui, Perry Rumengan4 menekankan bahwa tidak seperti dalam 
musik Maengket, elemen-elemen musikal yang ada sangat khas dan memiliki sistem 
tersendiri dalam arti gramatika, teori, dan estetikanya sendiri, sebagai unsur utama 
pembentuk atmosfir khas musik Maengket. Dalam tari Maengket, elemen gerak yang 
ada saat ini umumnya adalah kreasi baru. Hanya ada beberapa gerakan saja yang ada 
dalam Ma’zani yang masih terlihat dalam Maengket saat ini, seperti gerakan ke depan 
sambil memegang pundak teman di depan, pola lantai melingkar, dan bergerak sambil 
berpegangan tangan.  Seperti semula telah diterangkan oleh Perry Rumengan5, pada 
dasarnya Maengket berasal dari wilayah Tombulu, yang dilakukan oleh para petani 
Tombulu, sebab itu bahasa yang digunakan awalnya bahasa Tombulu.   

Maengket merupakan suatu tradisi lisan Minahasa. Tradisi lisan diartikan 
sebagai “segala wacana yang diucapkan, meliputi yang lisan dan yang beraksara” atau 
dikatakan juga sebagai “sistem wacana yang bukan aksara”6 yang diturunkan dari 
generasi ke generasi. Konsep ini merupakan hasil dari salah satu perumusan 
persidangan pada Lokakarya Internasional Metodologi Kajian Tradisi Lisan yang 
diselenggarakan pada pertengahan tahun 1988 dengan dukungan Japan Foundation. Ada 

                                                 
2 Perry Rumengan. (2010). Maengket, Seni Tradisional Orang Minahasa: Estetika, Struktur Musik, Tari, 

Sastra. Volume II. Yogyakarta: Program Pascasarjana ISI.. Hlm. 1. 
3 Op. Cit. Hlm. 185. 
4 Op. Cit. Hlm. 188. 
5 Op. Cit. Hlm. 351. 
6 Pudentia MPSS.  (2008). Metodologi Kajian: Tradisi Lisan.  Jakarta:  Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). 

Hlm.3. 
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ahli yang berpendirian agak ketat bahwa tradisi lisan adalah semua kesenian, 
pertunjukan, atau permainan yang menggunakan tuturan lisan. Jika suatu kesenian tidak 
menggunakan atau tidak disertai ucapan lisan tidak termasuk tradisi lisan. Sebaliknya, 
jika suatu cerita tidak ditradisikan (dipertunjukkan) di hadapan masyarakat 
pendukungnya, tidak termasuk tradisi lisan, walaupun itu sastra lisan dan potensial jadi 
tradisi lisan.7 Berdasarkan pembahasan di atas, Sukatman menyimpulkan bahwa tradisi 
lisan adalah kegiatan pertunjukan dan permainan yang diikuti tuturan lisan, baik masih 
aktif maupun pasif.8 Tiga konsep tradisi lisan di atas secara umum terdapat dalam 
Maengket. Dalam konsep Pudentia,  wacana yang diucapkan meliputi ungkapan yang 
lisan dan yang beraksara – atau dikatakan juga sebagai ungkapan yang bukan aksara. 
Berdasarkan konsep Sibarani, diperkenalkan pendekatan tuturan yang disebut tuturan 
lisan. Maengket ditradisikan (dipertunjukkan) di hadapan masyarakat Minahasa, dari 
generasi ke generasi, sehingga Maengket termasuk tradisi lisan. Berdasarkan konsep 
Sukatman, Maengket merupakan tradisi lisan karena Maengket merupakan kegiatan 
pertunjukan yang diikuti tuturan lisan yang masih aktif. Dalam konteks Maengket di 
Minahasa, dua bentuk mekanisme pewarisan secara umum dapat diidentifikasi, 
khususnya perpindahan wacana pewarisan dari kelisanan ke keberaksaraan. Dalam 
wacana kelisanan, mekanisme pewarisan di Minahasa seringkali sangat tergantung pada 
kehadiran otoritas dewi atau Si Opo – bahkan juga pada fungsi otoritas yang mutlak, 
seperti disyaratkannya proses trans kepada walian – sehingga pewarisan tidak berjalan 
secara efektif dan efisien. Pewarisan tidak berkembang–karena cenderung tergantung 
pada kehadiran dewi sebagai penuntun. Wenas9 menjelaskan arti Maengket yang 
menurut penulis C. H. M. Heeren Palm adalah gerakan menari mengayun-ayunkan 
tangan dengan memakai daun Woka atau sapu tangan sambil mengangkat kaki turun 
naik. Maksud menari dengan gerakan ayunan tangan agar si penari dapat memasuki 
keadaan trans (tidak sadar diri), hingga tubuhnya dapat dimasuki roh dewi bumi Si Opo 
nimemah in tanah, yakni dewi Lumimu’ut. Bila si pemimpin tari (seorang wanita yang 
menduduki jabatan sebagai Walian in uma, ahli upacara pertanian) sudah kemasukan 
roh dewi bumi atau dewi kesuburan Lingkan Wene, maka dia mulai menggoyangkan 
tongkat berkepala arca perunggu setinggi 1,40 cm yang disebut Sekad, kemudian 
menentukan langkah tari, lalu mulai menyanyi dan diikuti oleh para penari yang lain.  

Untuk bisa tetap hidup dalam tradisi masyarakat Minahasa, tak bisa dihindari 
lagi, pengelola Maengket menggunakan media dan teknologi. Selama bertahun-tahun 
kata media telah menjadi erat terkait dengan kata iklan, menyebabkan banyak orang 
berpikir bahwa media hanya digunakan untuk iklan. Semua pesan komunikasi 
pemasaran dibawa oleh beberapa bentuk media. Publisitas merek, tawaran promosi 
penjualan, tawaran direct-response, dan sponsorship semua menggunakan berbagai 
media untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan. Media ini tidak hanya mencakup 
media iklan yang jelas dan tradisional-radio, TV, billboard dan poster outdoor, surat 
kabar, dan majalah-tapi juga Internet, telepon, layanan mail, mug kopi, tanda-tanda, truk 
dan mobil perusahaan, label paket, Halaman Kuning, alat tulis perusahaan dan kartu 
nama, pena, T-shirt, dan pembungkus kotak korek api. 

                                                 
7 Robert Sibarani. (2000). “Tradisi Lisan Nias” dalam Warta ATL Edisi VI April 2000. Jakarta: Asosiasi 

Tradisi Lisan. Hlm. 25.  
8 Sukatman. (2009). Butir-Butir Tradisi lisan Indonesia: Pengantar teori dan Pembelajarannya. 

Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hlm. 4. 
9 Jessy Wenas. (2007). Sejarah dan Kebudayaan Minahasa. Manado; Institut Seni Budaya Sulawesi 

Utara. Hlm. 104. 
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Kata media berasal dari kata Latin "tengah." Media membawa pesan ke atau dari 
khalayak yang ditargetkan dan dapat menambah arti pesan-pesan. Setiap orang memiliki 
menu media, yaitu, satu set media yang mereka gunakan atau konsultasikan paling 
sering.10 Salah satu cara untuk mengklasifikasikan media dengan tingkat inklusivitas. 
Media massa adalah saluran komunikasi ketika pesan dapat dikirim ke "massa" - besar, 
penonton beragam. Media yang membawa pesan untuk pelanggan atau prospek yang 
dapat diidentifikasi disebut sebagai media yang beralamat karena semua dapat 
digunakan untuk mengirim pesan ke alamat geografis dan elektronik tertentu. Media 
beralamat termasuk internet, surat pos, faks, dan telepon. Karena tingginya tingkat 
kekacauan pesan komersial, pengelola membutuhkan semua bantuan yang mereka bisa 
dapatkan dalam menarik perhatian untuk pesan mereka. 

Kekuatan dan kelemahan dari setiap media tergantung pada setiap jenis pesan 
yang dibawa, terlepas dari jenis pesan komunikasi pemasarannya. Hal ini termasuk 
segala sesuatu yang berasal dari iklan tradisional sampai iklan publisitas yang 
merupakan hasil dari suatu rilis berita. 

Media yang digunakan dalam Maengket di sini hanya terbatas pada media cetak 
dan media elektronik. Media cetak termasuk koran, majalah, dan brosur, sedangkan 
media elektronik termasuk radio, televisi, internet, dan media-media perekam yang 
menghasilkan kaset, cd, dan dvd. Koran digunakan karena kebanyakan masyarakat 
Minahasa masih menggunkan koran untuk mengetahui informasi-informasi acara acara-
acara lokal yang diadakan di daerah. Sedangkan majalah digunakan karena hasil cetakan 
lebih bagus dan lebih bisa menunjukkan nilai-nilai budaya yang membutuhkan warna. 
Untuk penggunaan radio masih digunakan, karena walaupun radio hanya bisa 
memperdengarkan suara tapi jangkauannya lebih sampai ke pelosok-pelosok daerah. 
Sedangkan penggunaan televisi sudah semakin lengkap karena bisa memperdengarkan 
suara dan mempertunjukkan gambar dan lebih banyak orang menonton televisi. Internet 
semakin banyak dipakai walaupun kebanyakan pada orang-orang muda.   

B.  Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif 
dan etnografi. Data dikumpulkan dari observasi, interview, dan dokumen. Penulis 
menggunakan teori semiotik dan teori manajemen.  

1.  Observasi 

Observasi merupakan suatu metode penelitian dalam penelitian lapangan ini, dan 
merupakan suatu pelengkap untuk metode-metode penelitian lain yang ada (khususnya 
survey-survey dan wawancara-wawancara). Observasi dalam konteks penelitian ini 
merupakan lebih dari sekedar kegiatan melihat, seperti kegiatan Maengket. Ini 
merupakan suatu kegiatan melihat yang mempunyai tujuan dan mencatat hasil-
hasilnya.11  

Observasi tersebut dilakukan karena mempunyai dua keuntungan dalam rangka 
mencari objektivitas, yaitu: 

                                                 
10 Tom Duncan. (2002). IMC: Using Advertising & Promotion to Build Brands. New York: McGraw-Hill 

Higher Companies. 
11 Koentjaraningrat. (1993). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia 

Pustaka Utama. Hal. 108 
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- Observasi memberikan keleluasaan kepada pelaku di bawah pengawasan peneliti 
untuk melanjutkan perilaku secara alamiah, yang merupakan fokus dari penelitian 
tersebut. 

- Observasi tersebut meminimalisasi implikasi dari peneliti terhadap situasi yang 
sedang diamati.  

2.  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan purposive. Pewawancara selalu merupakan 
bagian dari proses wawancara dan juga selalu merupakan pengamat proses, sehingga 
wawancara ini jelas terkait dengan observasi partisipan (Spradley, 1979) 

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini karena wawancara mempunyai nilai 
seperti: 
- Wawancara memberikan kesempatan bagi responden untuk merespon dengan 

istilah mereka sendiri, melalui struktur linguistik mereka sendiri. 
- Jawaban verbal bisa lebih lama dan lebih kompleks, dan jadi lebih kaya dan 

menarik, dari jawaban tertulis. 
- Pengamatan yang sederhana tidak dapat memberikan informasi yang dicari atau 

mungkin hanya memberikan data yang ambigu: sehingga peneliti perlu meminta 
seseorang membantu untuk menjelaskan peristiwa yang telah diamati. 

3.  Dokumen 

Tujuan dari penggunaan bahan dokumen dalam ilmu sosial terutama ditentukan 
oleh sifatnya sebagai ilmu yang nomotetis (artinya melukiskan yang umum), berbeda 
dengan ilmu yang idiografis (melukiskan yang khusus) (Fling, 1903). Pada umumnya 
data yang tercantum dalam pelbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat 
untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi 
dan tidak dapat diingat lagi. Penelitian dalam Maengket tidak dengan suatu tabula rasa, 
artinya tanpa suatu kerangka referensi sama sekali.  

C.  Penggunaan Media dan Teknologi pada Bentuk Maengket 

1.  Penggunaan Media Cetak  

Pada era peradaban, diperkenalkan pendekatan aksara yang disebut 
keberaksaraan yang dalam tari Maengket mencoba menggeser pusat otoritas penciptaan 
dari ‘dewi’ ke pemimpin tarian yang mengandalkan penghafalan. Dalam kajian 
kelisanan, pendekatan ini disebut pula dengan istilah memorisasi. Nyanyian Maengket 
mengalami peralihan dari kelisanan murni ke kelisanan sekunder, sehingga sudah 
banyak syair Maengket yang ditulis dan dicetak, walaupun belum diketahui awal 
peralihan dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Salah satu jenis nyanyian Maengket 
Makamberu (dari sekian banyak versi) yang sempat dicatat oleh informan adalah:12 

Muntu-untu lingkan bene, 
Sawur wene, 
Se wene manaroinsong, sumambu reirei e wene, 
Owei 
 

                                                 
12 E. Inkiriwang-Kalangie, dkk. (1985). Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan 

Kepercayaan Daerah Sulawesi Utara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Proyek 
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Hlm. 56. 
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Artinya:  Dewi padi Muntu-untu Lingkan bene, 
 Pemberi padi 
 Saat ini kami sudah sediakan wadah, agar padi jatuh ke situ, 
 Sekian 

Dalam perkembangan teknologi mutakhir, syair Maengket yang diklaim  sebagai 
oralitas sekunder yang mendorong pendekatan pewarisan yang berpusat pada penari 
berada dalam situasi problematis. Jika pendekatan tersebut cenderung dipahami dalam 
konteks pengkristalisasian diri sebagai tarian yang resisten terhadap wacana pewarisan 
gaya baru, seperti yang terjadi pada tari Maengket dalam penelitian Kaunang (2010), 
maka pengelola Maengket mungkin akan tidak reflektif dan kritis terhadap mekanisme 
pewarisan yang beroperasi dalam wacana kelisanan yang juga memproduksi teknik-
teknik dan prosedur pewarisan yang berpusat pada penari. Sebenarnya penggunaan 
media cetak untuk pewarisan tetap bisa menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan 
pola atau formula yang ditemui dalam syair-syair yang telah dicatat dan dicetak. 

Pada era globalisasi, tari Maengket bertransformasi menjadi “Seni Pertunjukan”, 
yang pada dasarnya isi yang sama di dalam kotak yang baru. Pendekatan itu kini 
diwadahi ke dalam format administrasi yang baru yang disebut Seni Pertunjukan yang 
kemudian dikomoditaskan dalam era globalisasi. Bentuk pengadministrasian baru ini 
merupakan fenomena global dan oleh beberapa ahli tradisi lisan dihubungkan dengan 
seni pertunjukan. Tarian Maengket kemudian dikomoditaskan dengan memakai media 
cetak, seperti surat kabar, majalah, dan brosur. 

Ong menyatakan oralitas budaya yang sama sekali tak tersentuh dengan 
pengetahuan menulis atau merekam, sebagai 'oralitas utama'. ‘Oralitas primer' 
dikontraskan dengan 'oralitas sekunder' suatu budaya teknologi-tinggi masa-kini, ketika 
oralitas ditopang dengan telepon, radio, televisi, dan perangkat elektronik lainnya yang 
fungsinya sebagai pencetak tulisan dan perekam pertunjukan.13 

2.  Penggunaan Media Rekaman 

Dalam perkembangannya, syair Maengket telah direkam oleh Philip 
Yampolsky14 dengan memberikan transkripsinya (dan beberapa terjemahannya), berupa 
teks yang dinyanyikan dalam 18 Volume dari total 20 volume banyaknya yang dimiliki 
oleh Musik Seri Indonesia dan diterbitkan oleh Rekaman Smithsonian Folkways. 
Contohnya: Maengket Ma’owei Kamberu. Teks dasarnya (dalam Bahasa Tontemboan) 
dan disiapkan oleh Semuel Assa; dan sebagai penanda alunan teks ditambahkan dengan 
PY. 

Winoilan — Oweica 
Turuanai lalan karondoran — Oweica 
Tayang waya sekaengko-engkolan — Oweica 

E mone se-mangale-ngalei wene — Oweica 
O Empung Renga-rengan maturu lalan karondoran — Oweica (2x) 
Kamangenai se-mangale-ngalei wene — Oweica (2x) 

Waya si Opo empangaleyane kamberu owei (2x) 
Opo Wailan makakolano imbene owei (2x) 

                                                 
13 Walter Ong. (1982). Orality & Literacy: The Technologizing of the Word. London: Routledge. Hlm. 11 
14 Philip Yampolsky. (1999). Sulawesi: Festivals, Funerals, and Work. Music of Indonesia. Vol. 18. 

http://www.folkways.si.edu/resources/pdf/volume_18.pdf. Hlm. 7.   



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
464 

Pangaleyan imbene imbuena kamberu owei (2x) 

O Winoilane oweye 
Kamberu Wailane oweye 
O Winoilane oweye 
Kamberu Wailane oweye 

Walaupun syair Maengket telah menggunakan media dan teknologi dalam 
bentuknya, tapi keharusannya tetap dipertahankan. Keharusan dalam syair Maengket 
sangat ditentukan oleh sastra dan bahasa daerah Minahasanya. Sastra dalam Maengket 
merupakan kumpulan ungkapan yang berupa perumpamaan dan nasehat, serta terdiri 
dari beberapa kaplet atau bait, yaitu dua baris dalam suatu syair yang panjangnya sama 
dan bersajak. Sastra pada Maengket sangat penting, karena sastralah yang menentukan 
ungkapan dari nyanyian dan gerakan para penari serta yang menentukan isi dan makna 
dari babak per babak yang ada pada Maengket. Lirik lagu atau syair yang dinyanyikan 
biasanya merupakan ungkapan bersifat sastra yang berisi perumpamaan, serta ungkapan 
tertentu yang berisi pesan nenek moyang kepada para muda-mudi dan generasi 
selanjutnya.15 

Tari Maengket era globalisasi telah mengalami proses yang panjang termasuk 
komodifikasi yang cenderung mengarah pada pergeseran nilai yang mengikuti pola seni 
yang telah diatur oleh penguasa (pemerintah) dan pengusaha (pemilik modal, agen 
distribusi), terutama dalam memproduksi dan mendistribusikannya untuk memenuhi 
permintaan pasar atau konsumen. Gejala komodifikasinya seperti dialektika sakral dan 
profan, ritual dan atraksi, kontestasi dan pertentangan ideologi dari festival ke festival, 
serta kontrol pemerintah. Bertitik tolak dari kontrol pemerintah terhadap kesenian 
Maengket yang dilakukan awal tahun 1970, komodifikasi Tari Maengket hadir dalam 
bentuk dan rupa, seperti paket/kemasan yang diproduksi dengan memakai media dan 
teknologi.16 

D.  Penggunaan Media dan Teknologi dalam Fungsi Maengket 

1.  Fungsi Mapalus dan Pergaulan  

Di Minahasa ada banyak variasi tarian, tapi R. O. Simatupang17 mengatakan 
yang paling populer dan atraktif hanyalah “Maengket”, suatu tarian bebas yang 
ditarikan bersama, dan biasanya dipertunjukkan sesudah panen sebagai suatu syukur 
kepada Tuhan karena cinta dan kemurahannya. Kostum pemuda dan pemudi harus 
bersih (awalnya putih), melambangkan tubuh dan jiwa bersih mereka. Dalam bentuk 
tarian ini, pemuda dan pemudi saling berpegangan tangan dan menari mengitari suatu 
lingkaran, kemudian mereka menari kembali bersama ke dalam lingkaran dalam bentuk 
barisan, sehingga lingkaran itu berubah menjadi suatu pola zig-zag, secara singkat tarian 
ini menggambarkan semangat yang dinamis, maju, dan penyesuaian diri terhadap jaman 
yang berbeda. Untuk mengetahui semangat Minahasa, sangatlah bijaksana untuk 
mengetahui pertama kali mengenai tarian Maengket, yang menggambarkan semangat  
gotong royong yang disimbolkan dengan saling berpegangan tangan dan bahu, yang 

                                                 
15 Sri Sunarmi. (2004). Tari Maengket: Perspektif Pemikiran di Balik Pergaulan di Minahasa. Jurnal 

Pengkajian dan Penciptaan Seni, Vol. 2, No. 2. Hlm. 258.  
16 Ivan Kaunang. (2010). Maengket: Kristalisasi Politik Identitas (ke)Minahasa(an). Yogyakarta: Intan 

Cendekia. Hlm. 243. 
17 R. O. Simatupang. (1962).  Dances in Indonesia. Djakarta: Jajasan Prapantja. Hlm. 146. 
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dipimpin oleh seorang pemuda. Adat gotong royong (mapalus) masih hidup di 
Minahasa. Semua aktivitas, menurut R. O . Simatupang18 dilakukan dengan cara gotong 
royong. Biasanya sebelum dimulainya beberapa pekerjaan di ladang, di taman sudah 
diatur suatu pertemuan untuk menetapkan ladang siapa yang akan digarap pertama. 
Mapalus ini juga cocok untuk pesta dan pertemuan lainnya, dan dalam Tarian-Maengket 
semangat mapalus ini dipertunjukkan. Tanpa berbagai pertimbangan lagi, Maengket 
dapat juga disebut “Mapalus”, yang dapat menunjukkan secara benar apa, siapa, dan 
bagaimana orang Minahasa itu. Nilai mapalus ini masih hidup dalam komunitas 
Minahasa, karena masih selalu diingatkan dan dipesankan dalam ungkapan syair dan 
formasi tarian Maengket. 

Selain fungsi mapalus yang dipertunjukkan dalam Maengket, fungsi pergaulan 
muda-mudi Minahasa juga diajarkan dalam tarian Maengket babak Lalayaan. Wujud 
kontruknya merupakan salah satu bentuk tari tradisional pergaulan rakyat, yang 
dilakukan oleh sekelompok pemuda-pemudi yang berpasangan. Pola gerak, pola lantai, 
syair sastra, serta babaknya mempunyai makna serta fungsinya sendiri. Tariannya 
menampilkan tiga lingkaran hidup manusia sehari-hari yang mengandung dua hal dalam 
berkomunikasi, secara vertikal dan horisontal, yang merupakan cermin untuk memberi 
contoh, mengajak, serta memberi pengertian pada setiap tindakan. Tarian ini 
mencerminkan juga sistem kelembagaan kebaktian kepada “Dunia Atas”, yang hidup 
dan dihidupkan oleh aspek yuridis yang tumbuh dan berkembang, karena adanya suatu 
“keyakinan” atau ”kepercayaan” kepada suatu zat Ilaiah yang dijiwai dengan suasana 
kekerabatan, sehingga membentuk suasana kejiwaan masyarakat Minahasa.19  Dalam 
pergaulannya dipertunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan. Kedua-duanya bergotong-royong dalam menanam dan memanen. Jadi 
dalam pergaulannya laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama, bahkan 
dalam menuntut ilmu. Untuk menyampaikan pesan ini secara meluas dipergunakan 
media rekaman yang kemudian disiarkan di readio, tv, dan internet. 

2.  Fungsi Ekonomi 

Tari Maengket mempunyai potensi sebagai motor penggerak di sektor pariwisata 
yang perlu diusahakan pengembangan serta pelestariannya. Berdasarkan pandangan 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Maengket merupakan ritus atau alat 
upacara yang bersifat religius. Prinsipnya bahwa tari Maengket sebagai produk budaya 
harus dimunculkan, karena berkaitan dengan nilai budaya Minahasa yang religius. Tari 
Maengket yang masih mempertahankan nilai budaya Minahasa tetap ditampilkan, di 
samping tari Maengket yang sudah dimodifikasi, karena kenyataannya masih ada 
komunitas yang menginginkan melihat keaslian tarian Maengket, walaupun keaslian 
suatu budaya sampai sekarang masih merupakan perdebatan panjang yang belum 
selesai. Setidaknya yang dimaksud dengan asli di sini yaitu tarian Maengket yang masih 
mempertahankan sebagian besar budaya Minahasa, seperti warna kostum, formasi 
tarian, syair sastra, serta nada musiknya. Memang pada kenyataannya ada tumpukan 
Maengket yang telah memodifikasi tariannya, sehingga sudah banyak yang berubah. 
Jenis tarian modifikasi inipun mempunyai komunitas tersendiri, yang hanya ingin 
menontonnya hanya sebagai seni pertunjukan saja.  

                                                 
18 Ibid. Hlm. 148. 
19 Sri Sunarmi. (2004). Tari Maengket: Perspektif Pemikiran di Balik Pergaulan di Minahasa. Jurnal 

Pengkajian dan Penciptaan Seni, Vol. 2, No. 2. Hlm. 274. 
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Untuk memperkenalkan tarian Maengket, diperlukan bantuan media dan 
teknologi, seperti perekaman-perekaman untuk merekam tarian Maengket yang 
biasanya perekamannya dilakukan di daerah terbuka, seperti di tepi sawah yang 
memperlihatkan keindahan daerah Minahasa. Rekaman-rekaman ini dipergunakan 
untuk mempromosikan sektor pariwisata di Minahasa. Rekaman-rekaman tersebut 
kemudian didistribusikan ke berbagai temapt dan melalui berbagai media, seperti radio, 
televisi, dan internet. Dengan begitu maka tarian Maengket tersebut semakin dikenal 
tidak hanya di daerah Minahasa, tapi juga di luar daerah, bahkan di luar negeri. Dengan 
semakin dikenalnya tarian Maengket di seluruh penjuru dunia, maka keinginan untuk 
melihat langsung tarian Maengket dan masyarakat pendukungnya serta keindahan 
daerahnya ini akan membawa pengaruh yang positif pada sektor pariwisata Minahasa. 
Ketika sektor pariwisata di Minahasa semakin berkembang seperti sekarang ini, maka 
semakin banyak kelompok-kelompok atau sering disebut tumpukan-tumpukan 
Maengket yang terbentuk. Tumpukan-tumpukan Maengket tersebut tersebar di beberapa 
kabupaten dan kotamadya yang ada di Sulawesi Utara. Diharapkan di setiap kabupaten 
sudah ada tumpukan Maengket yang siap menari ketika ada acara-acara syukuran, 
seperti syukuran setelah selesai panen yang biasanya disebut “Hari Pengucapan Syukur” 
(thanks giving day) yang dilakukan oleh setiap kabupaten dan kotamadya setelah 
daerahnya selesai melakukan panen raya. Dengan disusunnya jadwal sesuai dengan 
tradisi yang ada dalam budaya Minahasa dan dicantumkan dalam program-program 
pariwisata yang dimuat di internet, semakin banyak turis yang akan berkunjung ke 
Minahasa yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat Minahasa, karena 
para turis akan banyak membelanjakan uangnya di daerah tersebut, seperti berbelanja 
kuliner, pakaian, dan sovenir, serta menyewa alat transportasi, akomodasi, dan lain 
sebagainya. Program promosi ini akan berhasil jika pengelola Maengket bersama-sama 
dengan semua pendukung pariwisata Minahsa bisa memanfaatkan media dan teknologi 
yang sudah bermacam-macam tersedia, yaitu media cetak sepeti koran, majalah, dan 
brosur, serta media elektronik seperti radio, televisi, dan internet.  

E.  Penggunaan Media dan Teknologi dalam Revitalisasi 

Revitalisasi merupakan sebuah gerakan yang "disengaja, terorganisir, upaya 
sadar oleh anggota masyarakat untuk membangun suatu budaya yang lebih memuaskan 
(Wallace,1956). Untuk menjadikan Maengket sebagai tradisi yang vital kembali 
diperlukan berbagai macam usaha, termasuk dengan menggunakan media dan 
teknologi. Revitalisasi di sini maksudnya supaya tradisi Maengket dijadikan sesuatu 
yang vital dalam komunitas Minahasa sebagai masyarakat pendukungnya. Tradisi bisa 
terus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, selain dengan cara lisan bisa juga 
dalam bentuk tulisan, maupun dalam bentuk audio-visual yang sudah direkam dengan 
menggunakan peralatan elektronik kemudian menyebarkannya dengan menggunakan 
media dan teknologi. Tradisi tersebut harus selalu diberitahu dan dipertunjukkan secara 
berulang-ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, supaya tradisi tersebut 
terserap dalam pikiran dan secara otomatis menjadi bagian dalam kehidupan orang 
Minahasa.  

Pada era modernisasi, diperkenalkan pendekatan media elektronik sebagai media 
yang bisa menyimpan dan mendistribusikan pesan yang ada dalam ungkapan syair 
Maengket. Proses mencipta syair bisa dihasilkan dari proses mendengar dan melihat 
rekaman dari bermacam syair dan tarian Maengket secara berulang. Jadi dengan begitu, 
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pola dan formulanya bisa ditemukan, walaupun pendengar atau penonton yang sebagai 
penyanyi dan penari pemula tidak berada di lokasi yang sama dan pada waktu yang 
bersamaan dengan penyanyi dan penari seniornya. Ini terutama dipraktekkan oleh orang 
Minahasa yang berada di luar daerah Minahasa, bahkan di luar negeri, seperti di 
Belanda, Amerika, dan Jepang. Proses pewarisan seperti ini juga bisa dipraktekkan 
untuk menurunkan tradisi dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti diketahui bahwa 
setiap pertunjukan merupakan suatu penciptaan yang tidak bisa diulang sama persis 
seperti yang dipertunjukkan sebelumnya. Untuk itulah diperlukan media dan teknologi 
untuk merekam pertunjukan tersebut. 

Berbagai pertunjukan Maengket di daerah, nasional, bahkan internasional dan 
acara di bidang seni budaya yang telah diselenggarakan oleh kelompok-kelompok 
kesenian, yayasan-yayasan dan institusi-institusi, seperti dalam Institut Seni Budaya 
Sulawesi Utara (ISBSulut) dapat disaksikan melalui foto-foto dan video yang ada di 
Museum Pinawetengan. Di sana juga dapat dilihat berbagai benda seni berupa alat 
musik jaman dulu dan berbagai busana yang digunakan oleh para penari tempo dulu. 
Benda Seni yang tercatat di Guinness World Records dapat disaksikan prosesnya dari 
awal sampai terwujudnya rekor dunia Guinness World Records seni musik.  yaitu 
Kolintang Raksasa, Kolintang Massal, Terompet Kontra Bass Raksasa, Musik Bambu 
Massal, dan Musik Bia Massal dari Desa Batu, Likupang, dan rekor dunia seni kain 
yaitu Kain Tenun Pinawetengan, serta rekor dunia kuliner Minahasa yaitu Nasi Jaha 
terpanjang. Ada juga rekor MURI Laboratorium Computer Mobile pertama di Indonesia 
yang telah melatih dan melayani lebih dari 3000 anak-anak sekolah di daerah terpencil 
di Minahasa Selatan dan kini mulai beroperasi di wilayah Minahasa. Rekor-rekor 
tersebut digunakan sebagai alat atau media untuk membangkitkan kebanggaan bagi para 
pemilik atau pelakunya untuk memotivasi, sebagai alat promosi untuk menggerakkan, 
mempersatukan, dan membangkitkan kembali semangat mapalus (gotong royong).  

Media dan teknologi pada tarian Maengket sangat berperan pula dalam fungsi 
revitalisasi masyarakat pendukungnya yang berada di luar Minahasa. Seperti telah 
dijelaskan di atas bahwa pada mulanya fungsi Maengket berupa tradisi ucapan syukur 
setelah panen atau membangun rumah, tapi pada masa globalisasi ini fungsi Maengket 
bertambah menjadi tradisi ucapan syukur pada ulang tahun seseorang atau ulang tahun 
suatu institusi dan sering juga untuk menyambut tamu atau pada acara perpisahan 
dengan seseorang yang dihormati karena dipindahtugaskan ke tempat lain. Kebiasaan 
ini tidak hanya dilakukan oleh orang Minahasa yang ada di Minahasa saja, tetapi sudah 
sering dilakukan oleh orang Minahasa yang berada di luar daerah Minahasa, seperti di 
daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di negara-negara lain yang mempunyai 
komunitas orang Minahasa, seperti di Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang. Kebiasaan 
ini bisa dilakukan karena tarian Maengket ini telah banyak direkam dalam bentuk video, 
cd, dvd dan bentuk-bentuk media elektronik lainnya. Media-media elektronik tersebut 
dipergunakan sebagai media untuk belajar dan berlatih Maengket, sehingga media dan 
teknologi rekaman sudah menjadi alat revitalisasi juga untuk menjangkau komunitas 
pendukungnya yang berada jauh dari daerah asalnya.  

Pada era globalisasi ini, tarian Maengket telah direkam dan bisa langsung dimuat 
di Internet dengan memakai fasilitas YouTube, kemudian bisa  diunduh dari penjuru 
dunia manapun, sehingga tarian tersebut bisa dipelajari langsung oleh orang Minahasa 
yang berada di lokasi yang berbeda. YouTube adalah sebuah situs web untuk berbagi 
video yang populer karena para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip 
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video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), 
film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Format yang digunakan video-
video di YouTube adalah .fv yang dapat diputar di penjelajah web yang memiliki plugin 
Flash Player. Menurut perusahaan penelitian Internet Hitwise, pada Mei 2006 YouTube 
memiliki pangsa pasar sebesar 43 persen.20 Sehubungan dengan pangsa pasar yang 
cukup besar tersebut, YouTube merupakan media yang cocok sekali untuk 
mempertunjukkan Maengket secara online untuk menjangkau orang Minahasa bahkan 
keturunan orang Minahasa yang ada di luar negeri dan yang sudah lama menetap di luar 
negeri. Jadi proses pewarisan tradisi tidak terhalang dengan adanya jarak dan waktu 
yang berbeda. Dengan seringnya menonton pertunjukan Maengket, proses pembelajaran 
dan pentransferan tarian dapat ditransferkan ke orang lain yang ada di lokasi lain, 
bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya.  

F.  KESIMPULAN 

Maengket merupakan tarian yang paling populer di Minahasa. Mulanya tarian 
Maengket merupakan tarian ritual yang digunakan dalam upacara tradisional. Tarian 
Maengket ini berasal dari Tombulu, salah satu etnik di Minahasa.  

Tarian Maengket merupakan kesatuan dari seni vokal, seni gerak, dan seni 
musik, karena penari Maengket menyanyi sementara mereka menari dan diirngi dengan 
musik. Berdasarkan perumusan hasil sarasehan Maengket di Bitung pada tanggal 18 
Juni 1985 disepakati bahwa Maengket dikategorikan sebagai seni tari.  

Tarian dan ungkapan dalam Maengket menggambarkan kehidupan orang 
Minahasa yang mengutamakan sistem gotong royong (mapalus) dalam menanam dan 
memanen padi, membangun dan mengisi rumah baru, dan pergaulan muda-mudi. 

Tarian Maengket ini merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari 
generasi ke generasi dalam kehidupan Minahasa. Sebagai salah satu satu tradisi lisan 
yang ada di Minahasa, Maengket mengalami perubahan dari kelisanan murni ke 
kelisanan sekunder, karena sudah menggunakan media cetak sebagai perkembangan 
dari penggunaan tulisan atau aksara yang dicatat kemudian dicetak. 

Perkembangan selanjutnya dari Maengket yaitu penggunaan media rekaman 
untuk merekam pertunjukan yang sudah tidak bisa disaksikan lagi secara langsung. 
Hasil-hasil rekaman ini kemudian disiarkan di radio, televisi, dan internet.  

Penggunaan media cetak dan media elektronik tersebut, ternyata berfungsi untuk 
mengirim dan mentransferkan nilai-nilai yang terkandung dalam Maengket, seperti nilai 
budaya mapalus atau gotong-royong dan nilai pergaulan dalam budaya Minahasa ke 
sesama orang Minahasa, baik yang berada yang berada di daerah Minahasa, maupun 
yang berada di luar daerah Minahasa, bahkan yang berada di kuar negeri, seperti 
belanda, Amerika, dan Jepang. Pentransferan ini menjadikan orang Minahasa tetap 
mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Akhirnya media dan teknologi tidak bisa dianggap sebagai pembunuh budaya 
tradisional, sebaliknya media dan teknologi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk 
melestarikan dan merevitalisasi budaya supaya tetap hidup dalam masyarkat 
pendukungnya. 

                                                 
20 http://id.wikipedia.org/wiki/YouTube 
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