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PROLOG

Kemajuan era globalisasi yang semakin pesat memiliki efek
samping yang tanpa kita sadari memberikan dampak, baik itu
negatif maupun positif, diantaranya :

NEGATIF :
• Terpengaruh, 
• Mencontek, dan
• Menjadi "follower"

NEGATIF :
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• Menjadi "follower"

POSITIF :
• Pengkayaan vokabuler, 
• Pemahaman dunia luar

(apresiasi), dan
• Ter-triger untuk lebih maju

dengan kesadaran kekayaan dan
keberagaman yang kita punya, 
“kita pasti bisa”
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• Pemahaman dunia luar

(apresiasi), dan
• Ter-triger untuk lebih maju
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TANTANGAN

~ Apa yang saya rasakan ketika mengiyakan tawaran-tawaran di atas lebih
pada saya merasa "tertantang". Tentang bagaimana saya yang berasal dari
Jawa, cross culture juga merasa seperti mimpi karena ingin lebih memahami
dan melihat serta me-research secara langsung ~

Pada tahun 2012-sekarang, saya diminta oleh Pemerintah Daerah Halmahera Barat di
Kepulauan Maluku Utara untuk membantu mengembangkan penyelenggaraan festival
seni, yaitu Festival Teluk Jailolo (FTJ)
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Tahun 2017-sekarang, Pemerintah Daerah Kota Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur
juga meminta saya untuk membantu penyelenggaraan Festival Fulan Fehan
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Agustus 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dengan
penyelenggaraan Festival Morotai, dan
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November 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan
penyelenggaraan Festival Taliwang
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FESTIVAL TELUK JAILOLO



FESTIVAL FULAN FEHAN



FESTIVAL MOROTAI



FESTIVAL TALIWANG



KREATIVITAS PENCIPTAAN

Ide atau Gagasan
Pencarian gagasan dapat dimulai dengan peneitian, eksplorasi, improvisasi
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Metode
- Re-Visiting
- Re-Qestioning
- Re-Interpretating
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Riset
Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mengetahui sekaligus memperdalam
asumsi imjinasi untuk membuka ruang titik-titik pengetahuan
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Empowering The Origins

Tidak mengajari, tidak
menggurui, tidak

overpower juga tidak
menggunakan mereka

sebagai objek
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Yang dilakukan lebih
pada memberdayakan
apa yang sudah ada, 

mengembangkan dan
membuka peluang
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Men-trigger
supaya mereka
lebih powerfull

dan aware
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CRY JAILOLO

CRY JAILOLO menampilkan tujuh penari pria muda (yang awalnya tidak terlatih/non profesional)
dari komunitas terpencil Jailolo di Halmahera Barat di Indonesia di Kepulauan Maluku Utara.
CRY JAILOLO terinspirasi oleh tarian Legu Salai dari Suku Sahu dan tarian Soya-Soya dari Maluku,
serta seni beladiri tradisional Indonesia. Mengambil pola gerak menyerupai segerombol ikan di
laut, karya ini menyuarakan keprihatinan saya terhadap kerusakan alam laut yang diakibatkan
oleh perilaku manusia. Karena itulah judulnya CRY JAILOLO, sebuah panggilan yang menuntut
perhatian kita untuk lebih peduli kepada alam.



CRY JAILOLO



Karya ini menampilkan lima penari wanita muda dari wilayah yang sama dengan Cry Jailolo, yaitu
Jailolo, Halmahera Barat, dengan penekanan seni beladiri yang lebih banyak porsinya dan
sentuhan tarian perempuan tradisional dalam gerakan kaki dan tangan. Pola gerakan ritmis yang
lambat dalam karya BALABALA ini menciptakan citra kekuatan, bukan dalam protes atau oposisi
tetapi melalui ukiran ruang. Ruang bagi individu di tengah kebisingan tugas. Ruang potensi,
penciptaan – dipegang oleh perempuan dari daerah terpencil. Hirarki budaya dan gender
memberi jalan bagi kekuatan para perempuan muda ini. Karya ini mempunyai filosofi Sembilan
arah dari mata angin dan peran ganda wanita di Indonesia.

BALABALA



BALABALA



SALT adalah karya terbaru yang melengkapi karya serial Trilogi Jailolo (Trilogy of Jailolo).
Berdasarkan latar belakang pelatihan tari klasik, pengalaman menyelam, dan tradisi
pertanian Jawa dalam mengukir tanah. SALT mengambil bentuk Jathilan (Magelang) dan
Cakelele (tarian perang dari Maluku Utara). Karya ini saya tarikan secara tunggal didorong
oleh pengalaman menyelam dan bergerak melawan gravitasi bumi. SALT mengatasi ritme
dan kekuatan lautan, yang merupakan 80% dari kepulauan Indonesia.

SALT



SALT



Terinspirasi dari tarian Likurai (sebagai hasil dari geo-politik), yang hadir di kedua sisi
perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
Bagi orang-orang di kedua sisi perbatasan, menyeberang berarti pulang dipersatukan
kembali dengan keluarga dan teman-teman. Ini merupakan suatu paradoks perasaan yang
tampaknya di rumah tetapi terasa asing.
Dalam karya ini mengeksplorasi dampak politik, berbatasan dengan tubuh, memori dan
tekstil. Bagaimana batas-batas politik mempengaruhi perwujudan dan memori dan
bagaimana untuk menentang batasan tersebut.

IBUIBU BELU “BODIES OF BORDERS”
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Apa yang Menjadi Penting?

Ada beberapa hal penting yang harus digarisbawahi
dalam setiap proses kreativitas keempat karya di atas :

Saya dan tim hanya sebagai tenaga ahliSaya dan tim hanya sebagai tenaga ahli

Kami selalu sharing gagasan dengan pemerintah setempat yang 
kemudian dikerjakan bersama-sama
Kami selalu sharing gagasan dengan pemerintah setempat yang 
kemudian dikerjakan bersama-sama

Apa yang dikerjakan lebih pada pemahaman spirit atau valueApa yang dikerjakan lebih pada pemahaman spirit atau value

Bukan menggurui tapi mencoba untuk mengangkat suatu potensi
yang ada
Bukan menggurui tapi mencoba untuk mengangkat suatu potensi
yang ada



PENUTUP

Keempat karya diatas (Cry Jailolo, Balabala, Salt, Ibuibu Belu
“Bodies Of Border”) merupakan penggabungan antara kerja
pendidikan (Pusat Studi Institut Seni Indonesia Surakarta) dan
profesional, tetapi tetap berbasis tradisi Indonesia, digarap
secara matang menjadi sebuah karya kontemporer sehingga
dapat mengikuti tour, baik event berskala Nasional maupun
Internasional.
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