
"|adi, istilahnya pas ngang4
dapat tantangan barui' terang
dia. Untuk mendaftar, Ferry
mengumpulkan formulir, surat
pernyataan, motiu ation letter,
portofolio karya, dan reko-
mendasi ahli. Untuk rekomendasi
ahli, dia peroleh dari mantan
dosennya, Kepala Prodi Seni
Tari. UM Tri Wahlruningtyas.

Setelah diseleksi oleh Ke-
mendikbud, peserta yang lolos
diumumkan pada 28 funi.
" Alhamdulihlah, temyata nama
saya tercantum, Padahal, yang
mendaftar lebih dari 800 orangj'
tutur pria yang tinggal di Perum
Poharin Blok D115 Kelurahan
Karangbesuki, Kecamatan Su-
kun itu. Dan 56 seniman yang
bakal berangkat berasal dari tujuh
disiplin bidang ilmu seni. Di
antaranya bidang tari, musi\ fi lm,
teateS visual, galeri, dan mirseum.

Nah, F erry lolos di bidang tari
bersama 9 peserta dari seluruh
Indonesia. Dan 10 peserta yang
lolos dibagi dalam 3 kategori.
Yaitu 3 orang di bidang tari, 5
seniman di bidang koreografi,
sedangkan 2 orang dari bidang
gabungan tari serta koreografi.
"Dari 2 6rangitu, salah satunya
sayai'kata Ferry.

Dalam laman resmi Kemen-
dikbud tercantum bahwa pe-
milihan peserta beidasarkan
rekam jejak, reputasi kekaryaan,
serta kemimpuan membangun
jejaring seni dalam kerangka
memperkuat ekosistem dan
kehidupan keatif secara umum.

Kegiatan ini merupakan usaha
meningkatkan kapasitas sumber
daya inanusia (SDM) kebuda-
yaan. Usai mengikuti kegia-
tan tersebut, para peserta di-
harapkan dapat menjadi agen
pembaru pada penciptaan karya
artistik maupun penggerak seni-
blrdaya serta sumber inspirasi.

Oleh Kemendikbud, Ferry
dianggap memilih potensi besar
yang bisa menggabungkan tari
tradisional dan tari modern.
Setidaknya hal itu bisa dilihat
dari rekam jejak Ferry.

Dalam kesempatan itu, Ferry
mengatakan, dia pernah me-
ngikuti b eraga m w orlcshop. Salah
satunya w o rksh o p koreografi
tari di Jakarta. Saat itulah dia
menyadari bahwa bisa lebih
mengembangkan diri sebagai
koreografer. "Saat itu terpikir,
sebagai koreografer bisa mencip.
takan karya yang berbeda dari
karya orang lain. Saya bisa
mengeksplorasi berbagai hal
rnelalui koreografi yang saya
buat," ungkap pria yang juga
p enari fr e el ance ters ebut.

Selain itu, bersama terhannya
seorang pemusilg dia mulai
bereksperimen membuat be-
berapa koreografi eksperimental.
Hingga saat ini sudah belasan
karya yang dia hasilkan. Di
antaranya yang terbaru berjudul
IIasut dan dioentaskan dalam

Sambungan dari halaman 25 Indonesia Surakart4 fawa Tengah.
Karya tersebut melibatkan l0
penari dari Malang Raya.

Karya lainnya yakni berjudul
,4yah yang memadukan tari
dengan teatrikal dan dipentaskan
pada 2015 lalu. Selain itu, Ferrv
juga berperan sebagai koreografer
dalam acaraAdi Karya |oko Roro
Kabupaten Malang 2014 yang
diselenggarakan ol eh Paguyuban
-Ioko Roro dan Dinas.Pariwisata
Kabupaten Malang bekerja sama
dengan Elfara 999 School of
Entertainment.'

Kemudian dia membidani koreo-
grafi dalam acara Pemilihan Duta
Museum 2015 yang juga dise-
lenggarakan oleh Paguyuban foko
Roro dan Dinas Pariwisata Kota
Malang. "Karya saya tergolong
eksperimental, sehingga banyak
penari senior yang masih belum
bisa menerima karena dianggap
merusak pakemi jelasnya.

Padahal, dalam eksperimenny4
Fer4r mengaku lebih bertujuan
untuk memberi sentuhan baru
serta kemungkinan.kemungkinan
gerak tubuh lainnya. Dengan
berbagai sentuhan yang diberikan,
Ferry berharap memunculkan
sisi-sisi lain dari gerakan tari yang
selama ini belum diperlihatkan
secaramaksimal.

Dia mencontohkan, tari Topeng
Bapangyang selama ini rtiFen-
taskan belum memunculkan kesan
jenaka dan badung seperti
gambaran dalam kisah Panji. "Saat
acara Festival Tari Sedunia,

BesdrlnstitrtSeni koreografi Tari Bapang itu say-.aberi
senfr*nnmod.erndn4re,selnrrga
lebih menarikj' jelas dia.

Caranya, menurut dia, dengan
menambah un sw w au ing (me -
ngombak) dan spiral yang biasanya
dilakr.rkan dal am gerckan bre ak
dance, Sehirlgga gerakan pa-
kem dalam tari tradision al terasa
lebih segar dan baru, tapi yang
menonton tetap mengetahui
bahwa gerakan tersebut berasal
dari tari tradisional, .

Selama tampil dalam berbagai
pertunjukan di Kota Malang,
aksinya memang beda dengan
yang lain. Mesh kini telah menjadi
penari dan koreografe4 sulung
dari tiga bersaudara itu mengaku,
awalnya tidak pemah terpikir
bakal menggeluti dunia seni tari.

Saat sekolah di SMAN I Pla-
osan, Magetan, dia mengikuti
seleksi masuk perguruan tinggi
jalur PMDK (penelusuran minat
dan kemampuan) di UM. Saat
itu, ada dua pilihan yang bisa
diajukan. Pada pilihan pertama,
dia memilih jurusan teknik
informatika, sedangkan pilihan
kedua dibiarkan kosong. "Lalu
guru mengingatkan agar diisi
untuk jaga-jaga bila tak lolos
pilihan pertama," kenangnya.

IGrena menyukai musik dan aktif
jadi anggota band Fenyingin masuk
jurusan seni musik Sayangnya di
UM belum ada jurusan itu.
"Aktrimya pilih seni tari karena
masih ada hubungannya dengan
musi(" jelas priayang juga instultur
dance dr EHara 999 School of

Eritertainmentitu.
Saat melakukan tes kemamouar

kala itu, Ferryyang sebenainyr
tidak pernah belajar soal tari,
secara khusus malah mempe.
ragakan modern dance ber-
dasarkan gerakan- gerakan yang
dia ingat. Ternyata Dewi Fortuna
mengiringiny4 dia pun diterima
di universitas tersebut.

"Saya sempat minder dan me-
rasa salah jurusan. Sebab di kelas,
sayayangpaling ngakbisa naf{l
uJamya. Sempat merasa rendah
diri, Ferry berencana pindah
Jurusan di semesterkedua. Dia
ingin ganti ke jurusan desain
komunikasi visual (diskomvis).
Namun o[ehibunya, dia dilarang
pindah jurusan. "Saya diminta
untuk bersabar dan menjalani
sajai'ujar.putra dari Sri Lukito
Dwi Rahayu dan Luluk Sugiarto
tersebut. Karena sang ibu sudah
memint4 maka dia pun manut
saja. Sebab baginya, kata-kata
ibu adalah petunjuk utama yang
mesti didengarkan.

Saat sedang tidak bersemanga!
ada kakak tingkatrya bemama
Patricia Dwi Septiati yang meminta
tolong kepadanya menj adi penari
dalam karya tari Tirwuhein yang
dipentaskan dalam Pekan Seni
Mahasiswa Regional (Peksiminal)
laim20l2 mewakili l"-ra4. Saat
itu, diamasukfinal.

Dari sana, pendiri komunitas
Obah Dance Laboratory itu
terpacu semangatnya untuk
makin banyak belajar tentang
tari tradisional. (* /cz/Ed)


